POZVÁNKA
( do revolúcie )
Vážená spoluobčianka / Vážený spoluobčan / Vážená organizácia.
Dovoľujem si Vás v mene občianskej iniciatívy s názvom "REVOLÚCIA"
oficiálne požiadať o spoluprácu a aktívnu pomoc pri zmene politického režimu
na Slovensku.
Procesy sú už naštartované a partneri Revolúcie sa pridávajú každým dňom.
To, ako to chceme urobiť, čo chceme urobiť, prečo to chceme urobiť,
s kým to chceme urobiť, kedy to chceme urobiť, ale aj čo ma viedlo
rozbehnúť celú túto iniciatívu sa máte možnosť dočítať v knihe, ktorú som
vypracoval vyslovene s cieľom úspešného zvládnutia revolúcie na
Slovensku. Táto kniha sa volá :

"Ako urobiť revolúciu a čo potom..."
V knihe som zhrnul moje 10 ročné skúsenosti z revolucionárčenia a je to môj posledný pokus
ako pomôcť Slovenskému národu. Ak by som mal knihu definovať o aký štýl písania ide, tak je
to multi-žáner, kde si každý nájde niečo, čo ho zaujme, alebo zabaví. Je písaná z časti ako
rozprávka, z časti ako konkrétny plán a niektoré pasáže sú pomerne zaujímavé a vtipné. Kniha
má zároveň silný zjednocujúci charakter. Nediskriminujem v nej nikoho, kto chce pomôcť
Slovenskému národu. Situácia je vážna, ak chceme Slovensko, musíme konať!
Kniha je aj bezplatne zverejnená na našej stránke www.revolucia.sk a tam v oranžovom
rámčeku, keď dáte listovať v knihe, tak si ju viete veľmi ľahko prečítať či už na mobile alebo
PC. Zároveň na tejto stránke je odpočet do 1. 9. 2022, kedy obrovským mega protestom
legalizujeme režim, ktorý som navrhol a ktorý je opísaný v tejto knihe. Na tejto stránke budú
aj priebežné pokyny na úspešné zvládnutie revolúcie.
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť v živých vysielaniach, ktoré sú každý
deň od 21:30 do 22:00 max. do 22:30 na Facebooku : Peter Sihelský, kde môžete do
komentárov dávať otázky a hneď Vám budú aj zodpovedané, bez ohľadu na aktuálnu tému.
Na záver Vám prajem, aby sa Vám darilo a teším sa na spoluprácu prípade, že Vás moja
iniciatíva zaujala. Ostávam so srdečným pozdravom
Peter Sihelský, Štúrova 465/26, Kokava nad Rimavicou, sihelsky.ps1@gmail.com,
0907425737, Facebook : Peter Sihelský, www.revolucia.sk, www.skutocnarevolucia.sk

Poprosím o masívne šírenie tejto informácie a aktívnu pomoc s Revolúciou.

