AKTIVÁCIA
( do revolúcie )
Dovoľujem si Vás v mene občianskej iniciatívy s názvom "REVOLÚCIA"
oficiálne požiadať o spoluprácu a aktívnu pomoc pri zmene politického režimu
na Slovensku, ktorá sa spustí 1.

9. 2022.

Koľko nám ostáva času na prípravu vidíte hneď ak si dáte : www.revolucia.sk
Na čiastočné vysvetlenie a koordináciu slúži naša stránka : www.revolucia.sk
Na to, čo chceme slúži kniha na tejto stránke : "Ako urobiť revolúciu a čo potom..."
Na koordináciu "Revolúcie" slúžia živé vysielania, ktoré sú každý deň na mojom Facebooku
Peter Sihelský ( v čiernom pri čiernom aute ). Plus ďalší partneri po svojich štruktúrach ... .
Rád Vám všetko vysvetlím aj osobne, prípadne cez telefón 0907 425 737 alebo email :
sihelsky.ps1@gmail.com, prípadne pomocou záložnej stránky na : www.skutocnarevolucia.sk
Doba je rýchla, ale ak nepomôžete aj Vy a aj väčšina svojimi možnosťami, tak moje úsilie niečo
zmeniť a aj Vaše úsilie žiť spokojný a slušný život pravdepodobne zostane len pekná predstava!
Vidíte sami čo sa deje! Ako stúpajú ceny, ako už nič v tomto štáte nie je v poriadku!!!
Môžete pomôcť tajne a môžete aj verejne. Každý typ pomoci má svoje výhody a nevýhody.
Tajná pomoc je dobrá pre tých, ktorí sa boja, aby neboli riešení médiami a orgánmi .... .
Verejná pomoc je výhodná pre tých, ktorí majú firmy a rád im spravím reklamu aj v živých
vysielaniach. ( Všetko evidujem, takže hocikedy viem vydokladovať na čo sa čo použilo! )

Chcem Vás poprosiť, aby ste nenechali všetko len na mňa. Ja do toho dávam
všetko čo mám. Svoje príjmy z práce ako elektromontér-živnostník, úspory svojich
detí, svoj čas, energiu a možno aj zdravie a viem, že to nebude stačiť! Stačiť
bude, keď väčšina pomôže aspoň desatinou toho, čo do toho dávam ja!
Zaberme spolu tento rok a všetko sa zmení k lepšiemu! A nie trocha k lepšiemu
ale k oveľa lepšiemu. Vymeníme celý politický režim za oveľa lepší!!!
Pomoc, ktorú akútne potrebujeme :
1. Šírenie myšlienok revolúcie. ( Všetko je na : www.revolucia.sk )
2. Finančnú alebo materiálnu pomoc. ( Na bežné výdavky revolučnej organizácie. (nafta,
internet, telefón, nájom, občerstvenie, atď.) )
3. Finančnú alebo materiálnu pomoc. ( Na tlač 1 milióna letákov a následnú distribúciu v

auguste. (1 leták do jednej rodiny) )
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 / P.S 1 - revolucionár

