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PETYCJA 

w intere ie pUblicznym w zakresie zmiany przepis6w prawa miejscowego 

Dzialaj'l.c imieniu wlasnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia llUpca 2014 roku 

o petycjach, skla am niniejszC4 petycj~ w interesie pubIicznym oraz w zwi'l.zku z istniejqc'l. 

pandemiq w Pol ce postuluj~ 0 zmian~ przepis6w prawa miejscowego. a w szczeg61nosci 

poprzez: 

1) 	 dofinanso anie pienicrme tub rzeczowe (tablety) rodzic6w mieszkaj~cych i wychowuj~cych 

swoje dzi ci w danej GminielPowieciel Wojewodztwie w zakresie edukacji ich dzieci, ktore 
I 

z powodu pandemii panuj~cej w Polsce, a w tym panuj~cym ograniczeniom liczby miejsc w 

szkolach . przedszkolach nie mog", uczyc silt w szkole lub przebywac w przedszkolu, a tym 

ieka, a zwlaszcza edukacja dzieci zostala przerzucona na ich rodzicow; 

miejsc i pomieszczen, gdzie moma zostawic odziez, obuwie oraz iywnosc dla 

na 	ujawnienie moich ww danych osobowych na stronie intemetowej 

urz¢u. 

iem 
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W zallJ zeniu pncdkJadam cz~st 2 proroctwa Marii Michaliny i Magdalcoy 

przekazaoc im od Boga Ojca dla wszystkich mieszkanc6w ziemi. 

http:adwokatuormail.com


5. 

Proroctwo Marii, Michaliny i Magdaleny 

o Boga Ojca Wszechmogqcego dla wszystkich mieszkaricow ziemi 

Maria, Michalina Magdalena przekazaly mi proroctwo dla wszystkich mieszkailcow ziemi, ktory dotyczy 

przyszlosci ludzi i Polski czasach apokalipsy, ktora juz si~ rozpocz~la. 

1. 	 Koronowirus to z kla grypa, gdzie ludzie umierajq nie z powodu tego wirusa tylko na swoje inne schorzenia. 

Zwykle Sq to oso y starsze. Ten wirus wymyslony zostal przez masoneri~, aby wprowadzie jednq religi~ i 

rzqdy swiatowe, w szczegolnosci zlikwidowae pieniqdz gotowkowy. Jest to tez okazja dla masonerii, aby 

przejqc dobra nar dowe danego kraju, takich jak w~giel, ropa naftowa, zloza - tytan, woda itp. Ten wirus, to 

tak jak dawniej " iszpanka" b~dzie w 3 odmianach. Pierwszy mamy juz za sobq. Drugi b~dzie najgorszy. 

B~dzie on polqcZO y z antenami 5G, ktore spowodujq, ze ludzie b~dq si~ gotowac od srodka tak jak jedzenie w 

mikrofalowce. U ze bardzo wiele ludzi w wieku 55+. B~dzie on na jesieni lub w zimie tego roku. Wedlug 

Magdaleny b~dq biorowe mogHy bez pogrzebu. Jest to zaplanowane przez masoneri~. Polacy majq bye 

mniejszosciq etni nq w Polsce, a Polska korporacjq rZqdzonq przez masoneri~. Jezeli sytuacja polityczna si~ 

nie zmieni, to ludz e b~dq tracie swoje firmy i nieruchomosci, a w ich miejsce przyjdq inni ludzie. 

2. 	 W dniu 19 maja 2 20 roku Michalinie snHo si~, ze byla w ciqzy w szpitalu, gdzie ile jq traktowano. Kazali jej 

rodzic naturalnie Ie ona nie mialam skurczy. Zabrano jq na cesarskie ci~cie. DaB jej do gtowy 3 strzykawki. 

Michalina zrozum ala, ze b~dq 3 szczepionki dla ludzi. W nich b~dzie symbol szatana. B~dq one obowiqzkowe. 

Michalin~ nikt si~ nie pytal, czy je chce wziqe. Nawet nie wiedziala, co oni jej dajq. Jedna z tych szczepionek 

b~dzie powodowa a, ze Judzie nie b~dq wierzye w Boga. Te szczepionki b~dq zawieraly symbole trzech 6. Jest 

to symbol szatan B~dzie pelna kontrola ludzi, tzn. gdzie Sq, w jakim stanie zdrowia oraz co robiq, a takze 

jakie majq geny i grup~ krwi. Michalina wie, ze te anteny 5G i szczepionki spowodujq peInq kontrol~ na 

czlowiekiem. 

3. 	 W dniu 27 marca 2020 roku Michalinie snHo si~, ze byia w 2024 roku. Michalina cbofQwaJ:a na raka z 

j8!.~lY.ldL..!.!ad!lY.ld!.!.!4ilOLil.!.I-'-lU!lfL.IL£~lI8Ullh Michalina wie, ze ta technologia spowoduje, ze masowo ludzie 

4. 

remontowych we wspolnej nieruchomosci. Magdalena zobaczyla, ze na dachu panstwowego teatru jest 

zamontowana ant na 5G. Jak zobaczyla si~ z tq osobq, to ile si~ czula. Myslala nielogicznie. Otrzymala od 

swoieh najemc6w wot~ 2700 zl. Z tego zamiast dae 500 zl tej osobie za prace remontowe, to dala jej 2.500 Zf. 

Z kolei ta osoba cz la si~ swietnie. Jej nie nie robily anteny 5G. Inni najemcy tez slabo si~ czuli. Jak Magdalena 

zorientowala si~, . e zrobHa blqd, to poszla znowu do tej osoby i powiedziala jej, zeby dala jej potwierdzenie, 

ze wr6ci jej to 2 00 zl. Magdalena otrzymala to potwierdzenie ale zobaczyla na jej twarzy, ze i tak tych 

2020 roku Magdalenie snHo si~, ze byla spotkac si~ z pewnq osobq w zakresie prac 

czy. Jak Magdalena wyszla do samochodu, to dostala 40 stopniowej gorqczki i byla w stanie 

snu Michalina zrozumiala, ze te anteny 5G z polqczeniu ze szczepionkami b~dq w pelni 

kontrolowae umys y ludzi, a jak b~dzie trzeba, to spowodujq powstanie u czlowieka 40 stopniowej gorqczki i 

rozumiala, ze b~dziemy niewolnikami we wlasnym kraju. 

Michalina miala wizje przyszlosci, co b~dzie si~ dzialo, jak nic si~ nie zmieni, tzn. ze Judzie 

rzez te anteny 5G. Mieszkali oni w miastach i wsiach, gdzie nie bylo Kosciola. Musieli oni 

uciekac do lasu z ziecmi, gdyz byly robione polowania na ich dzieci na rytualy szatanistyczne, a zwlaszcza na 



ich krew, ktora z owodu ich cierpienia byla narkotykiem dla niekt6rych ludzi. Poczqtkowo byly to dzieci z 

domu dziecka ale p6zniej wzi~to si~ za biedniejsze rodziny i sredniq klas~, a na koncu za bogate rodziny. 

Wszystko bylo po kontrolq, a zwlaszcza sqdy. Odbierano z byle powodu te dzieci. Byly tez polowania na ludzi, 

iedniq grup~ krwi dla kogos, kto ci~zko chorowal i potrzebowal przeszczepu. Bog Ojciec 

ie, ze z tego powodu zesle kar~ na te osoby, ktore to wymyslHy. Kara b~dzie nagla i 

2020 roku Michalinie snilo si~, ze byla w firmie, a chodzilo jej 0 prac~. Widziala ona szefa i 

dwie kobiety. Mic alina dowiedziala si~, ze pracujq oni po 8 ha dziennie przez 7 dni w tygodniu. Michalina nie 

chciala podjqe ta pracy, gdyz nie mialaby czasu na rodzin~ i Boga. Michalina wie, ze jak nic si~ nie zmieni, to 

powroci niewolni zy system pracy bez czasu dla rodziny i Boga. Ludzie b~dq zmuszeni wejse w ten system 

pracy, gdyZ nie b~ q z czego miee zye. Michalina wie, ze to b~dzie kolejny cios dla rodziny i Boga. 

7. 	 W dniu 29 kwietni 2020 roku Magdalenie snHo si~, ze byla z Michalinq w Stanach Zjednoczonych, kt6re staly 

si~ malym Panst em. Nie byly juz pot~gq. Magdalena widziala, ze Ameryka byla podzielona na 2 panstwa. 

Ludzie b~dq prote towae i nie b~dq godzie si~ na szczepionki i anteny 5G. W Ameryce b~dzie podziaJ. 

8. 	 W dniu 25 kwietn a 2020 roku Magdalenie snHo si~, ze pojechala po siano dla zwierzqt do jej znajomej. Jak 

jechala z powrote do zacz~lo strasznie padae snieg. Magdalena schowala si~ do szopy. Magdalena pr6bowala 

wezwae pomoc al nie bylo zasi~gu. W koncu udalo si~ jej wyslac wiadomose przez telefon. Tej pomocy 

Magdalena doczek la si~ na drugi dzien ale byla ona nie potrzeba, gdyZ wczdniej po Magdalen~ przyjechal jej 

ojciec i jq uratowa . Magdalena zdziwHa si~, ze obok Kosciola bylo niewiele sniegu, a par~ metr6w dalej snieg 

si~gal do dachow udynk6w. Magdalena nie mogla tam wejse. Magdalena slyszala tylko krzyk ludzi i policj~. Z 

tego snu Magdale wywnioskowala, ze b~dzie przebiegunoanie planety i zmiana klimatu w Polsce. Za rytualy 

na dzieciach Pan 6g zesle strasznq kar~ na ludzi. Wiele kraj6w zostanie zalanych przez wod~ i zniszczonych 

przez wybuch wul n6w. W Polsce zostanie zalany Gdansk i 200 km na zach6d od tego miasta. 

9. 	 W dniu 15 maja 020 roku Michalinie snH si~ polityk, ktory zginql w katastrofie smolenskiej. Michalina 

wsp6kzula temu olitykowi gdyZ strasznie cierpial i prosH Boga, aby tram do lepszego miejsca Z tego snu 

Michalina przeka uje, ze na osoby, kt6re wymysIHy szczepionki z mikro czipem, anteny SG oraz Sq 

odpowiedzialne z handel dzieemi z dom6w dziecka spadnie taka kara, co byla w Smolensku ale w tym sensie, 

ze b~dzie ona nag a i niespodziewana. Ludzie ci nawet nie b~dq miee czasu na pojednanie z Bogiem i zal za 

grzechy. Pan Bog I Michalinie do zrozumienia, jak wazna jest modlitwa w ktorej wypowiadane Sq slowa: od 

naglej i niespodz ewanej smierci zachowaj nas Panie. Nie rna nic gorszego dla czlowieka jak nagla i 

niespodziewana s iere. Drugq kwestiq, ktorq przekazal Michalinie sam polityk bylo to, ze nie zdawal on sobie 

sprawy z tego, co 0 znaczy wieczne cierpienie. Jakby wiedzial, ze czeka go takie cierpienie, to za zycia bylby 

innym czlowiekie 

10. W dniu 31 marca 020 roku Michalinie snHo si~, ze szla na spacer do pola. Na koncu drogi Michalina widzi 

stacj~ benzynowq, ktora zostala wybudowana na czyjejs dzialce. Michalina zdziwHa si~, co w lesie robi stacja 

iala, ze chodzi 0 rop~ naftowq i tytan w Polsce. KtoS dal marchewkt;. a wzial worek 

11. W dniu 29 kwietni 	 2020 roku Michalinie snHo si~, ze Niemcy zaatakowaly zachodniq cz~se Polski. Michalinie 

to Polska b~dzie pod zaborem Niemieckim i 

ktorzy mieli odpo 

niespodziewana. 

6. W dniu 28 kwietni 

marchewek. 

przysnily si~ Pru y Wschodnie. Jezeli nic si~ nie zmieni, 

12. W dniu 3 maja 20 0 roku Michalinie snHo si~, ze pozyczki pomocowe dla przedsi~biorcow z jakis powodow 

nie byly umarza e. Przedsi~biorca musial je splacae w calosci. Jak splacH wszystko wtedy nastqpHo 



umorzenie. 

13. W dniu 9 maja 20 0 roku Michalinie snH si~ Rosjanin, ktory mial najlepszego przyjaciela. Sprzedal on swojq 

dzialk~, gdyi jego zona potrzebowala pieni~dzy na Ieczenie raka. Z uwagi, ze przeszlosc mial kryminalnq, to 

zostal aresztowan . Jak wyszedl z wi~zienia, to pojechal ze swoim przyjacielem po pieniqdze ze sprzedazy 

dzialki. Oal mu je a leczenie zony. Ten przyjaciel zdradzH go i pieniqdze nie oddal. Rosjanin jak si~ dowiedzial 

kazal swoim kom anom go zabic karabinem maszynowym ale tego nie robili, gdyi dla niego bylaby za dobra 

smierc. Rosjanin ostanowH obnizyc mu temperatur~ dala i jeszcze raz obnizyc temperatur~ 0 17 stopni. Z 

tego snu Michalin zrozumiala, ze najlepszy sojusznik Rosji jq zdradzi, a pozniej zaatakuje jej ziemie. Zima w 

Polsce b~dzie bar 0 mrozna i sniezna. 

14. 	W dniu 10 maja 2 20 r. Magdalenie snHo si~, ze byla na wczasach zagranicq. Weszla do wody i zobaczyla, ze 

cos w niej plywa. yszla z niej i wzi~la to cos, a nast~pnie wyrzucHa do kosza. Kos powiedzial jej, zeby to dala 

do utylizacji, gdyz est to szkodliwe. Wody na swiecie b~dq zatrute. 

15. Michalinie snHo si tez, ze byla nad morzem. Zapytala si~ kogos, gdzie jest Baltyk. Ktos odpowiedzial jej, ze 

nalezy do innego raju. Michalina zobaczyla r6wniez, ze w morzu nie rna wody. 8yla susza i upalne lato. 8yl 

straszny gl6d i dr zyzna. W sklepach nic nie bylo. Michalinie snHo si~, ze byla rewolucja w Polsce i wielkie 

strajki. 

2020 roku Michalinie snHo si~, ze szla z Janem Pawlem II w g6ry. Byla to g6ra na Podhalu. 

al na okolo 60 lat. Wydobywalo si~ od niego wielki blask. 8yla bardzo usmiechni~ty. Jego 

azac Michalinie lodowiec. kt6ry znajdowal si~ na tej g6rze. Michalina jak szla z nim pod 

g6r~, to poziom r eki byl normalny. Michalina jak wyszla z Janem Pawlem II na sam szczyt, to znalazla 

lodowic a na nim 10to-Z6lta substancj~. Jan Pawel II zniknql. Michalina wzi~la ten mineral i sarna zeszla z 

gory, a gdy doszla do rzeki okazalo si~. ze nie da rady przejsc przez rzek~, gdyz przybylo tam tyle wody, ze 

wyglqdalo to jak ow6dz. Woda si~gala 3m wysokosci. Dla Michaliny oznacza, to, ze na Antarktydzie jest 

substancja, kt6ra owoduje. ze w danym miejscu (panstwie) moze przybyc wi~cej wody. Michalina uwaza, ze 

ta substancja p nna nalezec do wszystkich Narod6w Swiata, aby nie bylo takiej sytuacji, ze ktos kto jq 

dowal, czy dane Panstwo b~dzie mialo wod~, czy nie. Taka sytuacja doprowadzi do Wojny, 

dlatego tez kazde anstwo powinno miec dost~p do tego pierwiastka. Jak zejdzie lodowiec z Antarktydy, to na 

calym swiecie prz b~dzie duzo wody i niektore kraje zostanq zalane. W Polsce ucierpi Gdansk. 

17. w dniu 19 maja 2 20 roku Michalinie snHo si~, ze byla w wielkiej prostokqtnej sali balowej. Wyglqdalo to tak 

M.imi!liJI!i!.E.c...;~m..QD.z!!!Stmil1Utn~d.entt:IDJU~. 8~dzie to poczqtek zmian w Polsce. tzn. po jego wyborze 

18. w dniu 13 kwietni 2020 roku Michalinie snH si~ Jaroslaw Kaczynski, ktory wysiadal z czarnego auta. Trzymal 

lask~. Ta brqzowa laska oznaczala dla niego pomoc. Pan Jaroslaw Kaczynski bez tej laski 

nie mogl chodzic. 8yt on z jakims ludimi. Cieszyli si~, ze zrobili sobie podwyzki pensji poselskich, bo byla 

wielka inflacja. Mi halina wie, ze opozycja zostala oslabiona przez smien: na jakas chorob~ waznego polityka. 

Jaroslaw Kaczyns otrzyma r6wniez wsparcie od Ameryki. 

Renata Sutor 


