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Slovák – Uhor hudobný génius František Liszt

Vážený pán primátor,
Táto „divadelná komédia“ okolo pandémie koronavírusu sa musí využiť na posilnenie Slovenska
a Slovenov, teda nás Slovákov.
Naše občianske združenie Vás vyzýva, aby ste obhajovali záujmy Slovákov a Slovenska.
Je geneticky už asi 15 rokov dokázané, že my Slováci sme z 80 % najstaršie autochtónne obyvateľstvo
v Európe. Naši predkovia tu žili už pred 8000 rokmi.......Neviete?? Celé naše dejiny sú Západom
sfalšované! Napr. nikdy nebolo žiadne sťahovanie národov po páde Rímskej ríše, nikdy tu neboli
Mongoli, teda Tatári! A iné....... Opakujem, aj to, že tu Mongoli nikdy neboli, je dokázané geneticky!!
Ale o falšovaní dejín si môžete prečítať zverejnené dôkazy nielen na našich veb stránkach od Slováka
P.P. Kysuckého a jeho asi najlepšej knihy „Obroda Slovanov“, ale aj od ďalšieho Slováka M. Kapolku
v knihe „Veľké Slovanské dobytie Sveta“ a ďalších slovenských autorov. Neboli tu v Uhorsku žiadni
Tatári, ale Tartari, vtedajšia veľká Slovanská ríša na východ za Karpatmi...
Tento úvod bol potrebný, aby ste pochopili, že časy Západného falšovania našich dejín končia......
Franz Liszt – teda po slovensky František List bol Slovák. Sám sa celý život označoval za Slováka –
Uhra. Dúfam, že viete, že Uhor nie je Maďar. Pretože Maďarská národnosť je vymyslená a aj Maďarčina
je umelo vytvorený jazyk z turečtiny po r. 1700-1750 n.l. O našich pravdivých dejinách píšu jedine
Slováci vlastenci a nie „demokratickí Západní“ vlastizradcovia!!!!!! Napríklad doporučujem :
- Oskár Cvengrosch : „Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek“
- Oskár Cvengrosch : „Tajné dejiny Slovenov a Uhorska“, „Uhri boli Slovania“
- Svetozár : „Bystvor I“ a „Bystvor II“ – to je Rus, ale napísal vynikajúce knihy ....
- Július Handžárik : Veľkomaďarské blúznenie“
- Alan Dolog : „Naše dejiny úplne inak“
- Edita Tarabčáková : „Maďarské fantasmagórie“ a „Stala sa Maďarom Krivda?“
- Cyril A. Hromník : „Sloveni a Slovensko“
- Jozef Pacher : „Zašlá sláva slávnych Slávov“
- Blažena Ovsená : Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu“
- a nakoniec Miroslav Demko : „Franz Liszt a Bratislava“, „Franz Liszt – Ukradený skladatel“, „Franz
Liszt“, „Stratený syn Slovenska Franz Liszt“.
A množstvo už ďalších slovenských autorov, ktorých diela nepoznáme, ale predpokladáme, že ako
Slováci by mali písať pravdu : Milan Stanislav Ďurica, Jan Hrobař, Dušan Haruštiak, Nikolaj Levašov,
Antonín Horák, Jiří Matějka, Petr Kovář, Valerij A. Čudilov, Ladislav Zrubec, František Alexander
Zvrškovec, Pavol Dobšinský, Matúš Kučera, Viktor Timura a určite mnohí iní.
Požadujeme, aby sa Bratislava oficiálne verejne prihlásila k nášmu rodákovi Slovákovi – Uhrovi
Františkovi Lisztovi. František Liszt sa celý živo hlásil, že je Uhor – Slovák. Celý život odmietal
maďarčinu a po maďarsky nikdy nepodal ani „dobrý deň“ – tak bol „vysoko morálny“ a tiež odvážny za
Slovensko v tých „nebezpečných časoch“! Však v tom čase ani pes neštekol za Slovákov!!!!
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Opakujem, za svoje mesto celý život považoval Bratislavu. Bol to Slovák, Sloven, Uhor.... A tak sme my
potomkovia povinní odčinili tú strašnú minulú duchovnú ľahostajnosť za takým duchovným
Slovenským velikánom, ako bol F. Liszt, ktorý celý život myslel a žil ako Slovák-Uhor! Je možné, že
Liszt urobil pre Slovensko viac, ako Štúr aj Štefánik!! To odhalia až ďalšie výskumy..... Liszt nepatrí ani
Nemcom a už vôbec Maďarom... On bol čistokrvný Slovák – Uhor!
My Slováci sme jediný duchovný aj jazykový nasledovník Veľkomoravskej ríše, starého Uhorska......
a ako hovoril Liszt, „stratenej rasy“ .............
My Slováci, naša genetika, je posledná najmenej poškodená genetika Západných Slovanov – Uhrov.
Pán Miroslav Demko urobil heroickú prácu pre odhalenie podvodov okolo F. Liszta. Podľa neho
navrhujeme urobiť vizuálne významné pomníky Františkovi Lisztovi v Bratislave na týchto miestach :
- V center Bratislavy po Listovi pomenovať významnú ulicu.
- Na budovách Dómu sv. Martina a Reduty, kde Liszt účinkoval, umiestniť veľké tabule o Uhrovi –
Slovákovi F. Lisztovi.
Mesto Bratislava sa musí verejne prihlásiť ako mesto Slováka Františka Lista a zahájiť propagáciu
Bratislavy, ako mesta Slováka Františka Lista!! Na Slovensku sa musí zahájiť verejná diskusia
o klamstvách okolo pôvodu Slováka F. Liszta. Je potrebné, aby aj priemerní ľudia chápali, že genetika
Slovákov, Slovenov, Uhrov, „stratenej rasy – ako písal F. Liszt“ , je na takej úrovni...., že my
Slováci nemusíme mať absolútne žiadne komplexy pred Západom!! A Liszt mal pravdu........ však my
Slováci sme najstaršie autochtónne obyvateľstvo v Európe..... Sme potomkovia predkov, ktorí tu žili už
pred 8000 rokmi!!!!!!
Všade okolo seba vidíme, aké nízke sebavedomie máme my Slováci. A prečo? Však sme geneticky
schopnejší v priemere ako iné národy!.... Asi pred 3-4 rokmi, neviem presne, som počul v rádiu, že
Slovensko sa zúčastnilo nejakej svetovej olympiády univerzitných študentov (myslím do 25 rokov) vo
fyzike (alebo matematike?, už neviem). A pamätám si, že bolo prihlásených 49 národných družstiev a
Slovensko skončilo na 10. mieste!! Predstavte si, že len 5 miliónové Slovensko predbehlo štáty a národy,
ktorých je 50-70 miliónov a viac....? Tiež dôkaz o kvalite našej genetiky.... Preto máme mať tomu aj
adekvátne sebavedomie! Ale samozrejme nehovorím o nafúkanosti a hlúpej pýche, ale o prirodzenom a
zdravom sebavedomí. Je potrebné vytvoriť špecializované programy na zvýšenie aj duchovnej
vzdelanosti, teda prirodzeného sebavedomia, ktoré nebude nikoho obmedzovať, ale bude brániť toho
duchovne schopnejšieho!!
A tiež........... genetika priamo súvisí s morálkou!!!! Vysoká genetika – vysoká morálka, nízka genetika –
nízka morálka! To je vesmírny zákon, ktorý pravdepodobne ako prvý na tejto planéte odhalil a dokonale
vysvetlil .... zasa len Slovák P.P. Kysucký.
S pozdravom
Ing. Pijak Pavol, predseda občianskeho združenia
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