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PETYCIA
w zakresie dokonania pełneilntronizacii |ezusachrystusa na Króla Polski
wedługzaleceń Rozalii celakównei
Działającw imieniu własnym,jako adwokatświecki,absolwentstudiów prawa kanonicznego,student
studiów doktoranckichna wydziale teologicznymUniwersytetuPapieskiegoim. |ana PawłaII w Krakowie,
niniejszympostulujęo dokonaniepełnejIntronizacjiJezusachrystusana Króla Polski wedługzaleceńRozalii
Celakównej.
W dniu 24 listopada2019 roku uczestniczlam we mszy świętej
w Krakowiew Łagiewnikach.Podczas
drogi krzyżowej doświadczlam,jak dla mnie i dla mo,iejrodziny oraz innych pątników uroczystości
niezrozumiałei
sytuacji,tzn. gdy wychodziłamz KaplicyWieczystejAdoracjigrupa pątników przekrzykiwałasię
które obchodyIntronizacyjneJezusachrystusana Króla Polski są ważne,czy te z dnia 24 listopada20].9roku,
czy te z dnia 23 listopada 2019 roku na Błoniachw Krakowie.Więkzośćpątników i ia również byliśmy
zszokowanidlaczegow Kościele
katolickimsąsporyi podziały,
skorowierzymyw tegosamegoJezusachrystusa.
Jako osobawierzącapragnęprzypomnieĄżew okresiekomunizmuKościółbyłzjednoczony,a władze
kościelne
broniływiary katolickiejnawet kosztemwłasnegożycia(lerzy Popieuszko),czy wolności(kard.bł.
stehn Wyszyński)'jak wiemy owocamipolskiegozjednoczeniaKościoła
byłhistorycznywybór Karola wojtyły
na Biskupa PŹymui zmianaustroiu w Polsce,która byłapoczątkiemfali zmian ustrojowychw Europie'W tym
dniu jak zauważyłam
Kościół
w Polscejest podzielonyi nie ma takie' pełneijedności
iak 30 lat temu.NatomiasĘ
Wierni katolicy czują się zagubienii potrzebujądobregopasterza,który będzie strzegłswojej owczarni i nie
dopuścido manipulac.ji,czy podziałuKościoła,
która iest celem dla zewnętrznychideologii z którą Kościół
obecniesię zmaga (np. LGBT).Jak pokazujehistoria Polski skutki podziałusą tragiczne,dlategonawołujędo
pojednaniaKościoła
oraz do dokonaniapełnejIntronizacjiJezusachrystusa na Króla Polski wedługzaleceń
RozaliiCelakównej,które zażegna
wszelkiesporyw Kościele.
przedkładamswój artykułdotyczącywizji 3 osób,ldóre przekazałymi co będziesię działo
W załączeniu
w Polscei na Świecieieślinie doidziedo pełneiIntronizacjiJezusachrystusana Króla Polski.
W tym miejscubardzoproszęo odpowiedzna niniejsząpetycję.
z poważaniem
adw.RenataSutor
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Pro,oct,,o dlą Śwldla l Polski
i'edlug MaiI, Mlchall,ty i Magddlen,
Pisząc o przyszłości
Świata i Po|ski posłużyłam
się proroctwemtrzęchkobiet, a mianowicieMarii, Michaliny i Magdaleny'
Jedna z tych osób, tj. Michalina za nim otrzymaładarjasnowidzeniauslyszałasłowo,'przyjmł''' od tego słowad|a niej wszystko się
zaczęlo. Wizje trzech kobi€t dotyczq Apokalipsy św Jana oraz llt tajemnicy fatimskiej' w nńiejszym altykule opisze najważni€jsze
wizje tych kobiel' a są onę nas(ępujące:
-

paździemik2018 rok - Michalinie śniłosię, ż€ ob€ c ny prezydentPolski . Part Aldrzej Duda wykładd na Uniwe.s}4€ c ie
Jagiellońskimw Krakowiejakiśprzedmiotz prawakamego.w tym śnieMichalina brda udzid w tym wykładziei widzidą
jak obecny prezydęnt Andrzęj Duda patrzył się na nią i byl w ztym humorzę, tak jakby nie pełniłjuż fuŃcji Pr€zyd€nta

-

RP.

|istopad/gntdzień
2018 .ok - śniłjej się obecny premierPo|ski Pan Mateusz Morawiccki. Michalina jcchda na spotkaniez
jakimśmężczyzną, a gdy siadła przy okąglym stole, to pojawił się Pan Premier Mateusz Morawiecki, który nie mógł się jej
doczekać, gdyż spóźniłasię ona 20 min, tak jakby 8runt palił się mu po nogami. Ba.dzo chciał podpisaó ze mną
porozumlenre.

-

styczeń 2019 rok - śnitasię jej Matka Boża, która fi.zymała2 białe różc, któle byty równe w swej wielkości i piękności'
skierowanę one były ku stalemu miaslu (watykan)' z te8o snu Michalina uo^!n\ia|a, fe za rnwami watykanu cośstanie się z
jednym z papieży,tzn.jeden z nich umrze.Był to okes wiosenny(maĘec. czerwiec)'w tym śnienie byłozaznaczone,który
to rok.

-

kwiecień 2019 - śnitsię jej . Pan Pr€ z € s

P[s-u . Jaroslaw Kacztński, który pocałowd Michalinę w Ękę i składałjej

grafulację- Pokazal jej bialą kartkę, 8dzię wsz}.tko było o niej napisalte' Zanim dostd się z oią na rozmowę poprosil o pomoc
sta$zęgo, siwego r(Ężczyznę, który zaprowadził 8o na lozmowę z Michalinq.

Po tej rozmowie Pan Jaroslaw Kaczyński

poszędłna podwórko i rozmawiatz ptakamii dfzewami.z tego snu Michalina wywnioskowałąże w porze roku (iesięnnozimowej)' Bdzie szybko się ści€ m a Pan Jaloslaw Kaczyński zachorujena chorobępsychiczną,ajego pania podzieli się na
wybory i wygra takie ugrupowaniepolityczne,które
kilka części(trzy lub cztery),a tym sfunymw Polsce będąwcześniejsze
będzi€ krzewićttadycjęchrześcijanską'
-

wiosna 2019 roku Micha|ina miala sen' klóry się sprawdził'śniłsię jej, że byław ciemnięjsali i byli tam nauczyciel€ zjęj
liceum' Pytałasię jakiego języka ma się uczyć,tojedna nauczycielkaodpowi€ d ziałaj€ j , że pi€ r wsze j' ffancuski€ g o' a pot€ m
j. włoskiego.Po tym śnieMaria wylda wrzącąwodę' Byl to symbol spaleniasię Kościoławe Fr8ncji' z kolei we wloszech
będziecośsię dzido z wodą' Michalina mida tężsen o pogodzie(luty 2ol9 roku)' Śniło jej się' że rozmawiamz swoim tatąi
jęj, że,'te 40 stopniteżdojdzie
powiedziałado niego ,,tatospójrz, u nasjest 20 stopni,a tam 40 stopni''.ojciec odPowiędział
do nas'' itak tężbyło' w Polsc€ były updy iróżnic€ ternperafur'które powodowdy, że w niektórych miejscachbyły trąby
powi€ f zlte'

-

|ato2019 rok śniło
się j€ j , żejechda pociągiem(byłocielo w Polsce)i byłkomunikat,żegdzieśna świeciebyłatak zbrojny'
Lu(Łie panikowali, a Michalina byla spokojna,gdyżw Polsca nic się nie stanie' w Polsce są sutowce na których zależy
Izraelowi i Amęryce Połnocnej'w ziemi były gw|azdy' Śniło się jej, że musiałarazem z Magdaleną opuścićziemię
malopolsĘ, gdyż lę tęręny należałydo żydów Magdalena straciłasv''ojąkamienicę,ale dostałaodszkodowanięza zajętą
nieruchomość.
Micha|ina teżstfaciładobytek.odzimy' Magdalenaża'liła
się Michalinie, że nie ma gdzie mieszkać,gdyżoni
zajęli cdą Mdopolskę (najwazniejszydla nich byłKraków)' Takjakby zajęli cdą cześćwschodniąPo|ski.Michalittie śniłsię
również młody mężczyzną co mial kolczyk w uchu Gólksiężyc), hóry byl agentem (który chciał aby Michalina pŹeszła do
niego) i powiedzid jej, że ,,skoro nie chce zalołć z hin fud.i,ry, to i |ąl.Mągdąlena straci ka|ńienicę' a vyjak nącie lile|ę M
iasro, 4d:ie obecnie diabel mówi doórd'oĆ,', Nagle Michalina znalazła się we wroctawiu
(35{5
i rozmawiała z młodym
lat) mężczyznąnajprawdopodobniej był to burmislrz miasta wroclawia, który powiedzial jej,

na dloh|, |o sobie same ufuot.ycie

że ,,co z te8o że wygrat wybory sźunorządowe'jak musi teraz albo się podporządkować jakiemuś zwięrzchnikowi albo
opuścićswój ulząd i przejśćdo itmego miasteczka, gdyż woli sam rządzić tym miasteczkiem aniżeli być podpoŹądkowanym
nowej władzy'z t€ g o snu Michalina zrozumiałąże będziepodziałsamorządówlub podpoŹądkowaniesamorządówwyźszęj
wladzy (p'zez jakąśustawę)'Micha|ina widziŹ'|^tęż.zagrożenie'że zachód Polski możebyć pod wpływemniemieckim lub
zamieszkĄ przez ludność
niemiecką'Tojest planowane'

-

|ato2019 roku . Michalinie śniło
mi się lównież, żebyłaz misją dyp|omatycznąu szejka' Miała kobietęjako tłumacza,aby
zawrzeć pokój i t€n pokój zawarła (był to kaj arabski, gdyż w oknie miała zamontowaną klatĘ, tak aby mężc?yżnijeJ ^|e
widzieli)' Ten pokój byłkoniecznydla dobraPo|ski,a nawetEuropy'
w kwietniu 2o19.roku Michalina zaczęłasię modlić na zielonym różańcu i gdy odmawiata częśćbolesną różańca,to

doświadczyła
cząstki męki Panskiej, tzn. nie mogła do końca zmówić te8o różańcą gdyż nie mogładobrze oddychaći była cała
spocona,6 ponadtołzawiłaofaz miała,,ciemnoprzed oczami''' Musiałazrobić przerwęw trakcie odmawiania.óżańca'Ten różantec
obęcnie majduje się w wadowicach' gdyż Michalina wspólnie z Marią tam go zostawiły'Dla Michaliny, Marii iMagdaleny był to
początekpielgrzymek śladamiśw.Jana PawłaII. W czasie pielgrzymki do Gdanskaróżaniecrozwaliłjej się i był to znalśże część
Gdńska będziezalana.Jeszcze zanim Michalina pojechałado Gdńska miałasen,że musiałajechaćzawodowo na północkaju, gdyż
tam 20o km na zachód od Gdanska ziemia zostaniezalana,jeślidojedzie do wybuchu IlI Wojny Światowej' Ten pękniętyróŹaniec
ofracza, żemisja w Polsce,która miałamiejscew 2017 roku ',fóżaniecdo granic',ochroni Polskę ale nię w całości.
Michalina wiedząc
o tym, co się będziedzialo w Polsc€ i na świeciekupiław oświęcimiupocztówkę i wysłałado PrezydentaRP 2 prośbą
o modlitwęza
pokój na świecie.
Pocztówkę wysłałarównieżdo Prezyd€ n ta DonaldaTrumpa'W Pie|grzymc€ do Lichenia Malia pokazda Michalinie'
gdzie ma fostawić rófaniec, którego nabyław Kalwarii zebrzydowskiej' Maria pokazałajej pomieszczeniew którym znajdująsię
ciemi€ i obraz trójki dzieci, co miały wizję III tajemnicy Fatimskiej,tj. Łucji, Franciszka i Hiacynty' zgodnie ze wskazówkami
Michalina zostawiładruei różaliec'
lato 2019 foku - Michalini€ śnilosię żębyław starymbudynkupo pieniądze.Michalina mida odebrać2 tyśzł.Pracującytam
męfczyzn^z^pyta|się Michaliny, co zrobi z tymi pieniędzmi' Michalina odpowi€ d ziala mu, że pojedzie na wycieczkę.
Mężczyznapowiedziałjej,żebyjechałado Chicago i dałjej jeszcze 3 tyśzł' wtedy w oknie pojawiłsię kruk (takjak w filmie
Bastion)' z tego snu Michalina urywnioskowałąże Ameryka zostaniezalaną a Polacy mieszkającyw chicago powinni
wracać do Po|ski' Micha|inie śniłasię równieżjej nieżyjącanauczycielka'która byłaubrana na ciemno @rqzowo)i która
mówiłajej,ż€ 30 lat się ni€ widziaty.Po|acybędąwracaćze chicago do Polski nawetpo 30 latach'
jej się' że musiałasię chowaćw drewnianymdomku, gdyż było bombardowanie,a jak wyszłą to
|ato 2019 roku . śniło
wszędziebyl ogień (dookoła)'z z tegosnu Michalina wnioskuje,żebędzietaka ka.a za to co się dzieje z niewinnymidziećmi
na świecie.
sierpień 2019 roku - Michalinie śniłsię lgnacy Jan Paderewski,który siedział2 jakimśmężczyzną.ze zdjęć Michalina
wywnioskowałą że byl to Roma! Dmowski' który zakeślałw kolko nazwisko (z tego co pamięta) Mieczyslaw Micha,łowicz,
który dostałsię do ówczesnegoSejmu' Michalina rozmawiałaz nimi na podwórku takjakby byłajakaś
wojna,tm. przekazali
jej ż. zlgrrź'jŁPolŚc€

zahory (wpływÓw lub zajęcia polskiej ziemi) Amcrykańsko - |zr.elskim (wschód Potski) i

niomie.ldm (z'.hód Polski). Po|skę rnożez^jąćtęż'inne Panstwo' Michalina pragnie dodać,że wiara katolicka na tych
rejonachbędzie zagrożona(mogąpowstaćkonfliky na tle wiary, a późniejprześ|adowania
chrześcijan)'
sen o rozmowi€ z
IgnacymPaderewŚkimwskazałMichalinie równi€ ż ' że prewo rłyborcz€ w Polsc. moż. zostrć zmienione w t.n Śposób. ź.
w Ś.imi€ hidĄ t.v|ko2 rtlrtie Do|itvczne.które zcbrrly n|iwiecei g|oŚó*. r r.Śz1r ni. wĆjdzi. do r.jmu.
7 wŹeśnia2019 roku _ Michalina od same8o rana ź|esię czuła,tzn' była bardzo słaba,kęciło jej się w głowie, co
spowodowalo,żemusiałaiśćspaćna 3 ha. wtedy śniło
się jej, Źe byłociemno (noc) i chodzi,ła
po gruzachwjakimśmieście.
Dla niej oznacualoto, żew nocy zaczniesię IIl wojna s$ialowa'
l5 \ł'rześnia
2019 roku Michalina, Maria i Magdalenaposztydo Kościota'MagdalenaprzekazałaMarii 2 zł na ofiarę'Te 2 zł,
któr€ ma kolor złotyspadłoMarii 3 razy.ofnacfa to dla całeBoświatawezwanieod śwMichałaArchanioła ,,pokuta,pokutą
pokuta".
21 września20l9 roku - Magdalenieśniło
się, żepojechałado UsA ze swoim mężemi Michaliną która byłaniemowlęciem.
spolkałasię tam z€ znajomymina lotnisku i w restauracji'Magdalenamiaławózek koloru brązowego'Była w jakirnśdużym
mieście,gdzie wszędziebył beton'Było wtedy ciep,lo(lato).Mąż Pani Magda'Ienyposzedłdo sklepu, a Magdalenaposzłado
Kościoła'
Ten KościóIbym marmurowy(kolor kawa z mlekiem),a dachzłoty.Na tym Kościelebyłkrzyżkoloru metalowego.
Magdalena poszła\tysoko na wieżę te8o Kościołąaż'do tego ktzyża' Był tam zegar (czaro biały)' Na nim nie było

wskazÓwck, ale Magdalena bałasię, żejak zacznie on bić, lo ogluchnie. Jak tam wyszIą to nie mogłapotem z te8o Kościoła
zejść'czuła się tak jakby byłatam z Michaliną uwięziona'MaBdalenaiMichalńa ten sen interpretująw t€ n sposób, że św
Michał fuchanio,l dd czas dla catego światado pokuty i nawóęenia z8 handęl dzięómi' J€ ś li światsię nie nawTóci, to
wybuchnie strasznawojną gdzie będzie użytabroń, która $rypa|amózg i ludzie będą umierać lub będą głusi.Ten sen
oznacza,z9 PręzydentUsA w okesie' gdzie będzieciepłomożęogłuchnąó.
To nię będziekoniec świataale będzi€ to nowy
porządękświata.
23 wześnia2019 roku - Michalinie śniłosię, żę szl& drogą (byto cięmno) i było rrulóstwośniegu'zaspy sięgaływz'osfu
Michaliny (okołol80 crn)' Nię byłogdzie klaśćtegośnic8u'za Michaliną szłaMagdalena'Nagle Micha|inaustyszaładźwięk
helikopterai powiedzida Magdzie ',chowaj się''' Magda|ęnaw€ s zła do zaspy. Michalina również schowałasię do zaspy i
trzęsly się jcj zęby z zirfu|a' Michalina interprefuje ten sęn, że w Polsc€ będzie stan wojenny' Będzie to okes mtoźny i
snrezny.
24 wrz€ ś nia 2019 roku. Michalinię śnilsię jej pierścień(kamień pustyni).Nabył go dfiadek Michaliny od osoby, która
potrzcbowałapieniędzy na leki' Były to czasy lat okolo 8o-tych ubi€ g lego wieku. Michalina powiedziala Magdaleni€ , że
of'iarujego Kościołowiw Rabce-zdroju (|ak dojdzie do budowy Świątyni Michda Atchattiołaze złotą Kopułą która
symbolizujePolskę pod krzyżem)'Był problem,żękażdyKościÓłchciałmięćten pierścięń,
a Michalina nie wiedzialajak go
podzielić.
26 wrz.sień 20l9 roku (godzina3 ranoF Michalinie śniłmi się Pan Minister sprawiedliwości- zbigni€ w ziob.o, który był
baldzo zdenerwowany'Prawdopodobnięstracislanowiskolub nie będzi€ już Ministrem sprawiędliwości.
Był to okes jesieni
lub zimy. Micha|ina byla na rowerze najakigjśgórc€ iwidziała wt€ d y Tatry (4 góry), a na nich 4 drcwniattekżyże' To
znaczy, że Po|ska jest po ''Kr'yż.m cbry9tutowym'' od wszystkirh stron świata.Jeślidojdzię do wybuchu IlI wojny
Światowej, to Polakom nic nie będzie'za wszystko,to co Michalina p.z.kazda szafarzofi Kościotakato|ickiego(biskupowi
Krakowa) czekać Michalinę będzienagroda'Jest nią Niebo' Śnrlo jeJ się 1niepamiętaki€ d y), ż€ żegnalasię z rodziną.Była
piękna po8oda i zachód słońca'Grda lacińska melodią a Michalina byłabardzo szczęśliwągd}żsda po bidych wąskich
schodach(sz€ r okośćl'5 m), któ'e były nakierowanedo nieba.Dla ,,bllelu do nleba" Mi.halina idzic na całość
i kieruje się
zasadą,że Pan Bógjes( na pierwszym miejscu wę wszystkim i wszędzie'Michalina wie, że te schody są nie dla wszystkich,
ale Pan Bóg chce' aby były dla wszystkich' Micha|inazaznaczyła'żekażdyz naśmusi przejść
swój krzyżna (ej żi€ m i. a bez
cierpienianie ma zbawienia.
27 wizesi€ ń 2019 roku _ Michalinie śnilsię Kościól św Malii Magdaleny w Rabce-Zdroju-Byla tam (ablica z napisęm
zbigni€ w ziobro' Dla mnie oznaczałoto, że pfowadzonębędąprzęz niegojakieśdziałania,które w Kościelenie powinny
mieć miejsca.Michalina potraktowała,
to jako ostzeżeni€ , które dotyczyłoto udzie|eniaKomunii Św
w dniu 29 września2019 roku Michalinie śniłmi się Jan Paweł ll' Michalina miala Waż€ n ie, że była 1978 'oku, a w
szczególnościwdniu 15 paździemika1978roku. Jako biskup Karol wojtyłaprzyszedłw odwiedzinydo Michaliny do domu.
siedziałprzy stol€ po lewej stronie'Michalina wiedziała'że on ni€ żyje,natońiast biskup Karo| wojtyłatego nie wi€ d ział.
Mial lv1edyponad 50 lat- opowiadal jej że był zvJiędzaćgóry Rodzina Michaliny ugościła
biskupa Karo|a wojtyłęoraz
poczęslowalaGo obiadem' opowiadal im, co 'obi w Krakolvie i jakie góry zwiędfd. Był on bardzo serdecznyi śmialsię
razem z rodziną Michaliny. Atmosfera byłabaldzo plosta i serdęczna.Nagle na następnydzień, tj. w dniu ló pażdziemika
1978 roku Michalina jest z .odziną na obiedzie (zaproszona)u Jana Pawla II w wafykanie. Byli w jakimśpomieszczeniu,
gdzie było bardzo dużo przestrzeni' Michalina miała tt.rażenic' że było to na ze\łnątrz budynku' wtedy obowiązywała
etykieta(protokóljak mająpostępować),
co usztywnialocaIespotkanie'U swych stup Michalina miala podlogęmannurową,
a wokół nięj byty kolumny i chyba też fuarmurowe.Jadla obiad (z tego co pamiętą to jadła barszcz czerwony). Nagle
pŹychodzi papieżJan PawełII przy którym stałarcybiskupFranciszekMachafski. Była to osobabardzo szczupła'Michalina
czułaemocje św Jana PawłalI w związku z tym, że zostałpapieżem,tzn' był bardzo zajęty i zamyś|ony,
alę pnywitał nas
bardzo serdecznie.częściowobył smutnŁ bo brakowałomu Krakowa, a najwięcejtych wyci€ c zek w góry' Ni€ spodziewał
się, że foslanie papieżenr,a|e co nri najbardziejzaciekawiło,to że na począ(ku dla ojca Świętego najtfudniejszebyło
pnyzwyczajenie się do tych ',marmurów,, i warunków palacowych. z Jego emocji Michalina wywnioskowała,że w
Klakowie żyłbardzoskomnie itakie życie(skromne)mu odpowiadało'Michalina.

I ptź'dzięmk^ 2019 toku Michalinie śniłosię, że byla na Mszy sw. w Parafii sw Marii Magdaleny w Rabce-zdroju. Byt to
moment,gdy 4 kapłanów(l z nich to arcybiskupMarek Jędraszewski),rozdawaliKomunię Św na zewnątrzKościołaale na
ter€ n ie Paralii (nie pozajej murami).Była to jakaśuroczystość'
z tego Michalina wie, że 4 kapłanówoznacfa akcję ,'Polska
pod Krzyżem''od każdejshony świata.
T€ n krzyżj€ s t pęed Kościołem
św.Marii Magdal€ n y w Rabce.zdroju'To ten krzyż
symbolizuje,,Polskępod Krzyżem''.w latach80-tychubi€ g łe8o wieku (przedzmianąustroju)byładokonanaakcja misyjna.
wtedy dano nowy kŹyż i rozdawano obrazy Matki BoŹej Kalwaryjskiej w Rabce.zdroju' To nn|eżyjesfcze Af po\\16rzyć'
wedługMichaliny w og.odzie różańcowyń na terenieParafii Św Marii Magdalenyw Rabc€ - zdroju ma powstaćkaplica w
kształciegranic Polski (ze złotąkopułą)i tam należypŹenieśćten knyL Ma to przypominaćakcję,,Różaniecdo granic'' i
,,Polskapod krzyżem'',gdyżdzięki tym akcjąPolska wyjdzie całoz III Wojny Światowej oraz dojdzie do zmiany usEoju w
Polsc€ ' Michalina wskazuje,że do ujawnieniaIlI tajemnicyfatimskiejpEyczynili się m.in. śpFranciszek,Hiacynta i Łucja
oraz św.Jan Paweł l[, śp'arcybiskup Francisz€k Macharski, śp'kardynałst€fan wyszyński, św.Ritą św.Jadwigą śwTeresą
św.FauŚtynaKowalŚką św.Bemadettąśp.IgnacyJan Paderewski,śp.Roman Dmowski, śwojciec Pio i inni.
9 paździemika2019 roku. Michalinie śnił
się, żebyłana festyniez koleżalkąi na8le na przyczepie,którą ciągnąłsamochód
Zbigniewaziobro, który siedzid na koniu trojańskim.Michalina wi€ , że osobą
te'enowywidziała- Ministra sprawiedliwości
wybory.
która podzięIiobecnąwładzęw Polscejestzbigniew ziobro i to zjego powodubędąprzedwcześnie
l5 paździemika2019 roku . Michalinie śnił
się byłyPr€ z ydent UsA GeorgeBush, którego widziaław telewizji' Mówił on, że
ma sojusfnika i im (UsA) nic się nie stanie z powodu zaplanowanego konflikfu zbrojnego' z tego snu zrozumialą ż€ będzie
cośpodobnego do s}tuacji f 200l roku' z tego powodu będzie jakiś atak zbrojny w jakimś kaju i sojusmik UsA może na
tym ucierpiećale nie UsA.
po 13 paździemika2019 roku. Magda|eni€ śniłsię Donald Tusk, który ją odwiedziłw szpita|u'Powiedziałjej,żewcześni€ j
nie rządzili i nic nie mogli zrobić ze shrzbązdrowia,ale tęrazrządząi .hcą ją zreformowaćd|a |udzi w Polsce
w paździemiku2019 roku. Michalinie śniłosię, ze zamieszkujena obcej planeciei spotkałamężczyznę,który udawałjej
męża.Michalina powiedziałmu, żejej mążinaczejwygląda-jest brunetcm'a on powiedzidjej, żemożesię w każdejchwili
w niego zamienićoraz żejej mążwierzy w Buddę' Michalina powiedziałamu, żewierzy tylko w Jezusachrysfusai wialy nie
zmieni nawetjakjej mój mążwierzy w innegoBoga'
l7 paździemika2019 roku _ Michalinie śniłosię' że byław jakimśzarnkniętympomieszczeniu(wyglądałoto jak schron)i
przemawiałaona do naroduprz€ z mikofon (który wyglądałtak jak w czasi€ II wojny Światowej,)- ..&odzy fodacy'.'Po jej
lewej sronie stal Pan JarosławKaczyński' apo prawejjacyśprzedstawiciele'Michalina stda na środku'
4 listopada2019 roku Michalinie śniłosię że byław szpitalu i że nie mogłasię schować'W oknie widziałamaszynę' co
popatrzyła w jej oczy i ją przeskanowała' a jak zobacry|a' że to ona' to wbiła jej (z prawej i z lewej strony) 2 igĘ koło
rniednicy'To wygląddo jak zapłodnieniein viEo. Było to wbrewjej woli' cdy wyszłato wokół niej stali policjanci.
12.1l.19 roku.- Michalinie śniłasię postaćz innej planety,która przylafujena ziemię i zamieszkujena Antarktydzie-Tarn
mają (w ziemi) tunele, które prowadzą do watykanu i imych częściświata'T€ postacie rządzą i sterują światowymielitami,
po to aby doszłodo Wybuchu III Wojny Światowej. która spowodujewielkie spustoszeniei nową cywilizacje. Te postacie
majązbroje' gdyżpowi€ t rze ziemskielub inny sHadnik niejest dla nich dobry ale chcąmi€ ć potomkaz kobietąrasy ludzkiej,
gdzie taki potomekbędzie odpomy ibędzie mógł rządzićna powierzchniziemi' oni pohafią długożyć i mają mająbardzo
.ozwiniętątechnologię'Umieją czytaó w ludzkich rnyślach
i pragnieniach.Mają zdolnościbilokacyjne.PotrafiąkogośośIepić
lub ogfuszyć' Michalin^ lważa' zę na|ężyna cdym świeciezawneć pokoje. Niemniej jednaki te postacie zaczną działaćaby
wybuchłata wojną gdyżoni nie znosuąpokoju.wtedy zacznie się apokalipsa.Aby Bóg ochronil chrześcłan,
to należyw
kajach chrześcijńskichogłosićchrysfusa KJó|em Świata {przezwładzekościelnei pństwow6) i dużosię modlić (modlifuy
misyjne)'Po wojnie nastąpinowy porządekświata'Będfie ustanowionenowe,spfawiedliweprawo dla ludu Bożegozgodnie
z nauką Nowego Testamentul2'11'l9 rok* Magdalenie śniłosię, że była na cmentarzuparafialnym i pojawidy się .óżnych miejscach mgły,które
wychodzity z Etobów. z tej m8ły wychodziły postacie ludzkie, kóre były ,,tak jakby obudzone z wiecznego snu i nie
jak i kobiety w różnym wieku ale nie było dzieci. Było tyle ludzi, ż€
wiedziałyco się dzieje''.Byli to zańwno mężczyźni'

Magdalenamusiałaopuścić
cmentarz,gdyżblakłobydla niej miejsca.Z niektórychgrobów nie Ęrychodziły
mgly' Zapowiada,
to sąd ostateczny'Z tego snu moŹna wywnioskować,że dzieci są w niebie. Z jej gobu rodzinnegonikt nie wyszedł,to
znaczylo,że osoby tarnpołożone
są równieżw niebie'feby dostaćsię do nieba należybyć dobrym,ufnym, naiwnym,takjak
dziecko oraz przest|zeEać l0 przykazan Bożych, przyjmować sakamenty, któr€

są konieczne do zbawienia (a w tym

uczestniczyćwe Mszy Św i przyjnrowaćKomunię Św.) oraz głosićsłowoBoże i w życiu stosowaćewangelięi uczynki
miłosierdzia.
l0' 1I.l9 roku - Michalinię śniłosię że siedziałana krześlena dworze kołosąsiadadĘe\ła.I nagle z północno- wschodniej
jej koleżankaktóra jest sędziąna jednoosobowymokągłym statku i która rniałado niej o coś
częścijej strony pt-zyleciała
pretensje'Michalina odpowi€ d ziałajej jednym zdaniemnajej za.rzuty.
sędzina nie więdfiata co powiedzięći powiedziała,że
nie ma telefonuale ma dżojstikz 2 przyciskani' To urządzeniekierowałotym statkiemi miałołączność
z czymślub z kinŃ'
Ten senobrazujejak się zacmie lll wojna Światowa i w której częścinaszegokaju'
16'l l ' 19 roku . Michalinie śniłosię, żępojechałado stanó\ll Zjednoczonychi widziałaczame lul6u5ow€ auto amerykańskie
j ak Bentley),które chciałocośjęj tobiĆ. spotkałakoleżankę,która byta w stanachi klóra chciaławłaśnię
(wyglądał
to ztobić
i uddo się jej' Po tym Michalina poszłanad ocean'Była to pora nocna.Dziwiła się dlaczegoludzie się patrząna ten ocean,
tak jak miałobycośsię stać.Był sztorm.Naglę zabrałamnie fala ale ktośpodanie mi pomocnądłoń.Michalina nie byla
pewna kto to jest ^|ęna 99vo był to Jezus chrysfus. Michalina podziękowałamu za rafunękale bałasię, że nie wróci do
Polski, Edyż stracila dokunrenty'z tych snów Michalina wywnioskowała,że te obce podmioty spowodująsiln€ trzęsienie
uiemi,, gdzie powstanie gigantycme tsunami, które zaleję Amęrykę' Będzie to planowane (nienaturalne). Polacy, którzy będą
jechaćdo Ameryki i w tym c€ | u mogąbyć nawetzachęcanini€ wtócą, gdyżzagubiądokum€ n ty' większa c2ęść
ludzi zginie'
Michalina widzi, żebyłoto celowe.częśóelit ś.t|''iatowych
chce się osiedlićw Polsce,gdyz panujeu nas umiarkowanyklimat'
który będzig z czasem zmieniałsię w cieplejszy ofiz ma d!żę bogactwanatulalne'Jak to się wydarzy,to w Polscę będzie
silny wiatĘ kóry spowoduje,że bętonow€ słupybędąsię walić i większość
ludzi nie będziemiałaprądu'Najlepiej będąmieć
osoby co mają dom j€ d norodzinny i piece kaflowe' Należy przygotowaćna okes cdej zimy zapty (będziemróż' który
jako zamrażalka)żywności
będziesłużyć
i wody ofaz ci co nie mająpieców kaflowych kuchenkiz butlągazową'Nalefy też
kupió świecei opałna zirnę oraz dużosię modlić.
18'1l.20l9 roku- Magdalenieśnilosię, że spotkałaswojegoojca, który powiedziałjej, zeby nię splzedawałaziemi o dużych
powierzchniach'gdyżstracina tym' Powiedziałjej,żepowtóEy się syfuacjaekonomicznaz l98l roku (ioflacja)'
26.ll.2019 roku - Michalinie śniłosię, że byław waJszawie i wynajęła2 pokojowe mieszkani€ ' w warsfawie spotkała
kobietę,która miała do wynajęcia lokal pod działalność
gospodarczą.Ta kobięta bardzo czegośzaz&oś.iłaMichalinie, a
Michalina zastanawiałasię cfego, gdyż była w gorszej sytuacji bytowej niż ta kobieta. Rzeczywistośótego snu była w
Krakowie. Michalina pruewiduj€ , żebędziezmianaustrojuw Polsce w ten sposób,żębędzie,'MonaIchia',ze stolicąPo|ski w
Krakowie- zamiast P.ezydenta RP będzi€ Monalcha, który będzie bezpartyjny(ni€ z ależny), który przejmie obowiązki
PrezydęntaPolski i będzie staó na strażyKonstytucji i praworządności
w Polsce. Natomiast'si€ d zibą stolicy Apostolskiej
będzierównieżKrakóq a pierwszewybory papieżaodbędąsię w Licheniu'
28' l l.20l9 roku - Michalinie śniło
się' żejechala pociągiemz Magdalenąijeszcze zjakąśosobą'Gdy wysiadly z pociągu,to
przyłączyli się do nich 2 męż'czyz^z karabinuni' Michalina i Ma8dal€na szła pod górę aż do szczyfu tej góry' Pogoda była
listopadowabez śniegu'Jęden z tych mężczya\ to byłydziałaczpolityczny.Michalina i Magdalęnawiędziały'żejak wyjdą
na szcz}'t 8óry to zostaną zastrzelone'
l'l2'20l9 roku - Michalinie śniłsię śwMikołaj oraz mo.ze na którym były male drewniarrełód€ c zki, któr€ w częścibyły
zabudowane drewnianymi domkami (takie małe Arki Noego)' Michalina zrozumiałą że Polska będzie wprowadzać
uchodźcówz Iaaela.
swiadectwa tych nzech kobiet obrazująwizję Apoka|ipsyśw.Jana oraz dopełnieniewizji tll tajemnicyfatimskięj'Tę trzy
kobięty przekazująswoje prorochva wszystkim nafodom w celu zawarcia pokoju na całymświecie'Materiałyinformacyjnezostały
wysłanedo Kulii Bish]piej w Krakowie.
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