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Jól teljesítünk
És, belehasított,
bizserget egészen a térdemig, majd felkúszott a csípőmig a kellemetlen
mindent elárasztó zsibbadás. Ahogy mentem, mindenütt égetett a vágó, hasító
észveszejtő fájdalom.
Alig tudtam lábraállni. Támolyogtam, mint, aki berúgott.
Most elveszítem ! - gondoltam.
Mit ?
Hát a lábaimat !
Miértis ?
Mert a tizennyolc fokos mínuszban, a hóban, egy olcsó 1.100,- forintos
műanyag strandpapucsban jártam.
Tényleg azt hittem, hogy odavesznek a lábaim.
Bár nem vagyok meggyőződve arról, hogy nem-e maradnak kezelhetetlen maradványok égési
(mert a hó égetni is tud !), fagyási sebek formájában vissza.
Persze
igazad van.
Hülye ember az, aki
mínusz tizennyolc fokban
(és jó ha tudod, nálunk már ezen a télen volt mínusz 29 fok is)
műanyag strandpapucsban mászkál.
Az viszont már egy másik kérdés, hogy
miben, ha nincs más !
Mert
Orbán Viktor,
aki napi majd egymilliót keres, abból, amit
ő és családja a Magyar Néptől ellopott,
úgy gondolja, hogy
Magyarországon egy ember havi 28.500,- forintból
meg tud élni !
Vigasztalni ugyan nem vigasztal, de
legalább tudom, hogy nem vagyok egyedül,
mert
százezrek vannak hasonló helyzetben ebben a
"JÓL TELJESÍTÜNK" országban.
És,
- tudom, most sokan megsértődnek -

piszkos, aljas gazember mind az a magyar politikus,
amelyik ezt
szó nélkül hagyja és megengedi !
(Georg Wiest : http://netepi.webnode.com © by BW)

Ott nincs mit hozni
Egy világpolitikai műsorban amerikai és orosz politológusok, egymás szemére vetették a mindkét
országban fellelhető demokrácia hiányát. Az oroszoknál mindezeken felül még a kommunista
diktatúrához való visszatérés irányát, míg az amerikaiaknál egy, egyáltalán nem demokratikus,
diktatórikus világuralomra törekvést is.
Úgy nézett ki, hogy ellentéteik kibékíthetetlenek és nyíltan egymás ellenségei. Amit nem is
tagadtak !
De !
Mindkét fél részéről hangsúlyozták, hogy minden nézeteltérésük és ellenségeskedésük ellenére
egymásra vannak utalva, mert létfontosságú érdekeik összekapcsolják őket. Melyek ezek ?
1. A terrorizmus elleni közös harc.
2. A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása.
3. Bizonyos érdekterületek biztosítása.
Nos, nézzük ezeket meg sorban !
A terrorizmus elleni harc.
Bin Laden egy terrorista. A palesztinok terroristák. Az iraki robbantók terroristák. A baszkok
terroristák. A csecsen fegyveresek terroristák. É.i.t.
Bin Laden egy szabadságharcos, aki a világuralomra törekvő amerikai globalizmus ellen küzd. A
palesztinok szabadságharcosok, akik országukat fel akarják szabadítani az izraeli fasiszta elnyomás
alól. Az iraki robbantók is szabadságharcosok, akik országukat fel akarják szabadítani az amerikai
fasiszta elnyomás alól. A baszk szabadságharcosok szeretnének végre saját területükön, saját
közigazgatás alatt szabad autonómiában élni. A csecsen szabadságharcosok is szeretnének végre egy
az oroszok által rájukerőszakolt korrupt diktatúra nélkül élni.
Mert !
Kossuth és szabadságharcosai is az osztrákok szerint terroristák voltak !
Az egyik mondja terrorista, a másik mondja szabadságharcos.
Egy szabadságharcos az, aki nem élhet békésen, nyugodtan országában, nem gyakorolhatja
vallását és politikai nézeteit és a többség, vagy egy erősebb által támogatott kisebbség nem
hajlandó neki elemi emberi jogait biztosítani.
Ez a szabadságharcos, miután kimerítette a demokrácia nyújtotta lehetőségeket, kért és kért és
kért és nem kapott, kénytelen terrorhoz folyamodni, azaz fegyverhez és visszaütni.

Aki viszont e szabadságharcosok ellen harcol, az nem demokrata, az
egy világuralomra törő globalizált diktátor.
A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása
Régen a világ két részre volt osztva. Az egyik oldalon is ugyanannyi atomtöltet állt, mint a másik
oldalon. Sakkban tartották egymást. Ez volt a kölcsönös elrettentés politikája. Relatív béke volt !
Ma a világ ismét két részre van osztva. Az egyik oldalon állnak az atomtöltetekkel rendelkező
leigázók ( az atomklub tagok ), a másik oldalon a fegyvertelen be/meghódolók, a kiszolgáltatottak.
Akinek atomfegyvere van, úgy gondolja, hogy felelősségrevonás nélkül mindent megengedhet
magának.
Mindent !
A szó szoros értelmében.
Ezért kell megakadályozni azt, hogy más is atomfegyverhez jusson, mert akkor már nem
lehetne a világban szabadon garázdálkodni és népeket, országokat akaratuk ellen lerohanni és
rájuk idegen eszméket, gondolkodást kényszeríteni.
Bizonyos érdekterületek biztosítása
Az emberiség, az elején tudományos tévedés következtében, később gazdasági kényszerűségből,
nyersanyagban gazdag és nyersanyagban szegény országokra oszlott fel. A sors iróniája az, hogy a
nyersanyagban relatív szegény országok gazdasága magasan fejlett. Azok ezért rá vannak utalva a
szegényebb országok nyersanyagára !

De a gazdag, az kapzsi is !
Milyen egyszerű lenne azt mondani : te adod a nyersanyagot és én segítek neked felzárkózni. De
akkor nem lehetne annyit keresni, összeharácsolni ! E helyett elveszik a gazdag országok a
szegényektől a nyersanyagot, szinte ingyen és még gazdagabbakká válnak, míg a szegények még
szegényebbek lesznek.
Ha a szegények is szeretnének jobban élni, veszélybe kerül az ingyenlopás, a kizsákmányolás
lehetősége. Sérül a harácsolók érdeke ! Ezeket az érdekeket meg kell védeni ! Háborút kell indítani
a nyersanyagokért !
De a háborút meg is kell indokolni ! Azt hazudjuk, hogy a demokráciát védjük. De milyen
demokrácia az, ahol csak egyeseknek jó, a tömeg pedig kisemmizett. Ahol egyesek - globális nagy
vállalatok - növekedésének, csak a kisemmizett országokban uralkodó társadalmi és vallási nézetek
állnak ellent. A demokrácia nevében le kell rombolni ezeket az évezredes társadalmi
felépítményeket, ezeket a vallásokat. A demokrácia nevében megindul egy új vallásháború ! - a
globális nagyvállalkozások bankszámlájának növelése érdekében !
Ilyen háború volt Boszniában, Afganisztánban és Irakban, mert ott lehetett mit hozni, lopni ! És
ezért akarnak Iránban is háborúzni, mert ott is lehet mit hozni, lopni ! Érdekes Észak-Koreában,
ahol atomfegyvert is előállítanak, vagy Afrikában, ahol naponta milliók halnak éhen, míg egy
vékony réteg ezermilliókkal tölti meg zsebeit, nem terjesztik az u.n. demokráciát. - mert ott nincs
mit hozni, lopni !
A kiadó megjegyzése : E cikk még 2006-ból való. Talán még ma is aktuális.
(Epigrammen 2006. http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

Joseph von Eichendorff

Verloren
Still bei Nacht fährt manches Schiff,
Meerfei kämmt ihr Haar am Riff,
Hebt von Inseln an zu singen,
Die im Meer dort untergingen.
Wann die Morgenwinde wehn,
Ist nicht Riff noch Fei zu sehn,
Und das Schifflein ist versunken,
Und der Schiffer ist ertrunken.
(Georg Wiest : Die Loreley als Sagenfigur, Herausgabe
vorbereitet, © by BW)

Friedrich von Logau

Ein Vertriebener redet nach seinem Tode
Was mir nie war vergunnt in meinem meisten Leben,
Das hat mir nun der Tod nach meinem Sinn gegeben :
Ich mein ein eigen Haus, daraus mich mehr kein Tod,
Kein Teufel, kein Tyrann vertreibt und keine Not.
Friedrich von Logau

Egy menekült beszél halálát követően
Mi nekem soha meg nem adatott többnyire az életem,
azt megkaptam a haláltól mármint értelmes életet :
egy önálló saját otthont amiből se halál engem,
se ördög, se szükség nem tud kiűzni, se diktátor.
(Ford. Georg Wiest)
(Georg Wiest : Szabadság, kiadásra előkészületben. © by BW)

Szív
Szívesen várlak
A Születendő élet pártolásáért

Fogjunk össze a születendő életért !
- az Édesanya támogatásáért !
- a gyermek jövőjéért !
06-70-5876261

Találkozás
Gondot okozott a cereáliák kifejezés.
Szóval, találkoztam a KSH vásárlókosár-számítási statisztikájával. Ezek szerint
A létminimum-számítás aktív korú felnőttre vonatkozó normatív élelmiszerkosara, 2015
Az élelmiszerek főbb
csoportjai
Mennyiség/hó, kg
Érték,forint/hó
Hús, hal és készítményeik
Tojás (161 darab/év)
Tej (2,8 és 1,5%-os), liter
Sajt, és egyébtejtermékek
Zsiradékok
Cereáliák
Cukor, kakaó, méz
Burgonya
Friss és tartósított zöldség
Friss és tartósított gyümölcs
Szárazhüvelyes
Fűszerek stb.
Kávé, tea, üdítők
Mindösszesen

3,4
0,5
7,9
2,4
1,4
9
1,2
4
11,6
6,5
0,4
-

4 620
510
1 815
2 112
1 103
3 413
480
631
4 981
2 462
242
1 112
766
24 246

680,1.000,780,2.000,450,631
1.500
600,150,560,750,9.101,-

1.360,350,480,1.360,2.640,150,8.340,-

Átnéztem és megállapítottam, hogy nem reális. Mi pl. húst, halat nem eszünk. F., aki húsevő eszik
sajátnevelésű szárnyasokat. Tojást sem veszünk, mert a saját tyúkok tojnak. A második oszlopban
találhatóak azok a számok, melyek reánk kettőnkre illenek. Ezek alapján mi csak 9.101 forintot
költünk élelmezésre. Ez persze így nem igaz. Mert rendszeresen eljárunk a pékségbe és onnan
zsákosan elhozzuk azt a pékárút, amit másnapossága miatt már nem lehet eladni. Nekünk az még jó.
Persze nem ingyen. Zsákonként ezer forintot kell fizetnünk.

Hogy miért költünk ilyen keveset ?
Mert nem telik többre !
Ilyen egyszerű !
Gondot okozott a cereáliák kifejezés. Végeztem egy közvélemény-kutatást, nem reprezentatív, ki
ismeri ezt a szót ! Nos a megkérdezett kb. 25 ember közül egy sem ismerte. Gondolom azért tették
bele, hogy ne lehessen a statisztikát értelmezni ! Felmentem a netre és, láss uram csodát, a magyar
Statisztikai Hivatalnak sikerült egy olyan szót alkotnia, amit még a Google sem ismert ! Egy
hasonló szónál volt két azonos tanulmány egy magyartól, aki e fogalmat bizonyos gabonafélékkel
összefüggésbe hozható gombás betegségek sorába tette. Ebből feltételezem, hogy itt e szó
alkalmazói a kenyérre, mogyoróra, dióra é.i.t., gondoltak.
A legutolsó oszlop rám vonatkozik, mert két hónapja egyedül élek. Miután főzni nincs lehetőségem,
hidegkonyhán élek. Ezért csak havi élelemre adott pénzem a 8.000,- forint körül van. Ehhez jön a
13.000,- forint villanyszámla és a három és félezer internet, a havi 2.000,- forint telefon és messze
túlhaladtam az Orbán Viktor által elégnek minősített havi 28.500,- forint nyugdíjamat. Ja, majd
elfelejtettem. Ebben a hónapban sikerült 2.000,- forintért egy gumicipőt venni.
Higgyétek el nekem én boldogan éneklem

Orbán Viktorral közösen a dalt
"Jól Teljesítünk !"
(Epi 2017. http://netepi.webnode.com © by BW)

Falsche Sparsamkeit ist die größte Verschwendung.
A hibás spórolás a legnagyobb pocsékolás.

Gedanken - Reinigung

Die erfolgreiche positive Gedanken
richten sich auf
die Erwünschten und nicht auf die Vermeidbaren.
Aus diesem Zweck :
Achte tagsüber auf deine Gedanken und Sprechweisen !
Ordne und klassifiziere sie und
die Häufigkeiten stelle an regelmäßig vorkommende
Lebenssituationen Geschehnissen hinzu !
Träume viel darüber,
wie Erfolgreich du deine Pläne
verwirklichen konntest !
Zum Ziel führt das
Autosuggestion, oder Selbsthypnose,
natürlich
mit Hilfe von entsprechender Fachkraft.
Schreibe in deiner Wortwendung
die negativen Wörter um Positiven um !
Solltest du dich an einem negativen Ausdruck ertappen,
bleibe sofort stehen und lösche sie aus !
Sage :

Löschen ! Löschen !
- dann wechsele die Negativen auf Positiven aus !
(Georg S. Wiest : Psychogrammen, Herausgabe vorbereitet. © by BW)

Meditativ gyógyulás
Lélegezz nyugodtan, mélyen és tudatosan.
Belégzéskor gondold két ütemben

Praa-na
Kilégzésnél meditáld négy ütemben

Krisz-ti-szí-ve
A nyugalom beálltával kezdődik a gyógyítás.
Ne gondolj semmire. Hagyd az Isteni Gyógy-energiát magadra hatni. Ne erőlködj, ne akarj, ne
kutass. Csak hagyd történni azt, aminek történnie kell.
A gyógyítás végén elmondhatod érzéseidet, ha akarod. Legyél boldog,

nevess,
szeress,
bízzál !
Ha úgy gondolod, tiszteleted jeléül, valami anyagi aprósággal kifejezheted elégedettségedet. Nem
kötelező !

06-70-5876261

Az üzemi eredményt befolyásoló tényezők
Dicséret
Kiváló teljesítmény, odafigyelés, szorgalom, felelősségvállalás és aktív résztvétel a cég ügyeiben
nem természettől adottak a munkatársak körében. Mint vezető nem mehetsz el ezek mellett
ráfigyelés nélkül. Az ilyen teljesítményeket dicséretben kell részesítened. Egy dicséret újabb
teljesítményekre ösztönöz.
Aki munkatársainak ezen magatartását nem megfelelően díjazza, ne csodálkozzon ha az
érdektelenség és a munkavégzés előírásoknak megfelelően, eluralkodik cégénél.
Nevetés
A jó hangulat és életöröm ragályosan terjed. Ha te humoros, boldog vagy, ez lazítja az üzemi klímát
és kedvezően hat ki munkatársaiddal való viszonyodra. Egy eredményes munkának ez egy
meghatározó alapja lesz.
Vezesd be a kacagástanfolyamot cégednél George Salex : Kacagj és Gyógyulj (ISBN 978-963-085720-8) könyvében leírtak szerint.
Tiszta és világos információk
A munkafolyamatok többnyire gyakorlottan és automatikusan folynak, úgyhogy itt nincs szükség
utasításokra. Mindezek mellett időről időre felmerülnek u.n. speciális munkafolyamatok,
megbízások, amiket viszont a lehető legkorábban a munkatársakkal ismertetni kell. Ezzel lehetővé
tesszük azt, hogy a munkatárs is belegondol, eltervez és önállóan dolgozik.
Minél világosabb a munkakiadás, annál érdekeltebb a munkatárs és hatékonyabban teljesít.
Bizalom, az jó, ellenőrzés, mégjobb
Az ellenőzőkörutak feladata az, hogy a mindenkori munkafolyamatok állásáról tájékozódjunk,
tisztában legyünk a raktárkészlettel, gondokkal, é.i.t. Fontos, hogy a munkatársakkal szót váltsunk,
javaslataikkal, gondjaikkal tisztában legyünk és időben intézkedhessünk.
Tanulók
Nem elhanyagolható a tanulók megismerése, velük az állandó kapcsolattartás, hiszen ők
jövendőbeli eredményeink záloga !
(Georg Wiest : Menedzser http://gsw-forroo.webnode.com © by GW)

Add oda !
Ha a szegényeknek enni adok, szentnek neveznek.
Ha megkérdezem, miért kell nekik szegénységben élni, kommunistának neveznek.
- mondotta pedig mind ezeket Hélder Cámara brazil püspök.

Misereor, mint a katolikus egyház segélyszervezete a szegények, a betegek, az elnyomottak és
kiközösítettek oldalán áll szerte a világban és velük közösen felveszi a harcot a szegénység ellen. Ez
egy harc, úgy politikai, mint szociális síkon, egy

méltóságteljesebb, emberibb jelenért !
Krisztus világosan, példamutatóan megélte nekünk azt, hogy miként kell a szegénységet illetően
viselkednünk. *Amit a legkisebb testvéremmel tesztek, azt mind velem teszitek. (Mt. 25,40) Jézus
nem csak a szolidaritását fejezi ki a szegényekkel és éhezőkkel szemben, hanem ő azonosul is
velük. Ahol egy ember éhezik, ott Jézus is éhezik. Ott, ahol egy ember szomjas, idegen, ruhátlan,
beteg, vagy fogoly, ott ugyan az történik Jézussal is. Ez egy világos félrenemérthető állásfoglalás
Jézustól ! Ez kötelező a Misereor segélyszervezet munkájára is !
Mind ezekből következik, hogy a hatékony segítésnek egy fontos feladata a gazdagokkal való
párbeszéd. Mert csak is a gazdagok képesek változtatásokat keresztülvinni. Az ő kezükben van az a
hatalom, amivel az emberek életét hatékonyan jó irányba lehet terelni.
Aki eddig Suzukit vezetett és most egy Mercédeszt tudna venni, az maradjon a népautónál és
azt a 3-4 ezer Eurót, adja Krisztus szegényeinek oda ! * fordította G.S.Wiest

Ki tudja miért ?
A magyar nyár teljes hősége ránk tört ebéd után. Mindenki elalélt és keresett magának egy helyet
lepihenni.
Én hónom alá csaptam egy könyvet és elindultam az erdőben sétálni.
Bő egy kilométer után egy címeres ovális tábla állja az utamat, rajta a felirattal, hogy itt egy
természetvédelmi terület következik és én tartózkodjak mindenféle természetrongálástól és óvjam
és védjem a természetet.
Na gondoltam, szép, hogy idáig jutottunk, hogy felszólítanak. De én úgy sem rongálnám a
természetet. Felszólítás nélkül sem ! De ha ki van írva, nyilván szükségszerű !
Megyek tovább, majd felfedezek a természetvédelmi területen egy sűrű bozótostól körülhatárolt
mélyedésben, mintegy 5 - 6 hatalmas földbeásott olajtartályt. Majdnem ezzel átellenben, a bal
oldalon az úttól mintegy 500 m-re áll egy szép kis erdészház. Körülötte puskájukkal foglalatoskodó
emberek.
Belegondoltam.

Vadászni nem vadásznak. Minek a puska ?
Talán egy civil kiképzőosztag ?
Olyan mint régen a munkásőrök !
De semmi közöm hozzá. Tovább mentem. Óriási erdőtűz nyomai. A természet most kezd ismét az
üszkök között sarjadzni. Felmászok egy domboldalra. Oda süt a nap. Keresek egy mohás követ,
ráülök és elkezdek olvasni. Időnként felpillantok és látva a tűzvész nyomait, elgondolkozom az
ember természetének a pusztító erejéről és a természet élni akarásáról.
Mintegy 10 perc múlva megjelenik a semmiből előbukkanva két feketébe öltözött óriás. U.n.
vagyonőrök. Szerintem, másodállásban cirkuszi láncszaggató erőművészek. De az is lehet, hogy
csak tápszerektől felfújt bodiboildingezők.
Közlik velem, hogy ez itt a Nemzeti Park területe és, hogy itt idegeneknek tilos a tartózkodás és,
hogy azonnal hagyjam el a területet.
GONDOLATOM :
A bejáratnál a Nemzeti Park felszólított, hogy vigyázzak a területére, a természetre. Nem kitiltott!
Nincs kiírva, hogy belépni tilos !
Vitába száljak az igazamért ? Bizonyítsam be, hogy hazudnak ? Fegyverük is volt a gumibot
mellett. Hátha az izmok ténylegesek és nem csak felfújtak ? Itt a világ végén senki sem jön a
segítségemre. A fegyveresektől, a vadászháznál, valahogy úgy éreztem, semmi segítséget sem
várhatok el.
Összeszedtem a könyvemet és lassan visszavonultam. Időközben a fegyveresek a vadászháznál
eltűntek. Sehol senki sem volt látható.
A vendéglátóimnál óvatosan a témára tereltem a szót. Elmesélték, hogy a vadászház régen a Kádár
elvtárs vadászháza volt. Ott találkozott rendszeresen a fontosabb kommunistákkal.

A Kádár elvtárs meghalt.
A kommunista rendszer is feladta.
De a kommunisták, azok továbbra is oda jártak !
Ki tudja miért ?
(Georg Wiest : K & K ISBN 978-963-08-9877-5 http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Was wäre, wenn die Regierung das Volk auflöse
und ein neues wählte ?
Mi lenne, ha a kormány feloszlatná a népet
és egy újat választana helyette ?

Unser Vater
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein, wie die Heuchler; denn sie beten gern in den Synagogen und
wenn sie an den Ecken der Straßen stehen, um sich vor den Leuten sehen zu lassen. Wahrlich, ich
sage euch : Sie haben ihren Lohn dahin. Du aber geh, wenn du betest, in dein Kämmerlein und
schließ deine Tür zu und bete im Verborgenen zu deinem Vater; und dein Vater, der ins Verborgene
sieht, wird es dir vergelten !
Wenn ihr aber betet, sollt ihr kein unnützes Geschwätz machen wie die Heiden; denn sie meinen,
dass sie um ihrer vielen Worte-Willen Erhöhung finden werden. Seid ihnen nun nicht gleich; denn
euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet.
Unser Vater,
der du bist in den Himmeln,
dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auch auf Erden.
Gib uns unser Brot für den kommenden Tag auch.
Und vergib uns unsere Schulden,
wie auch wir vergeben haben
unsern Schuldnern.
Und führe uns nicht in den Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Lieber Gott !
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.
Unser tägliches Brot gib uns bitte morgen auch.
Und vergib mir bitte meine Schulden,
wie ich auch vergebe meinen Schuldigen.
Und führe mich nicht in die Versuchung,
sondern erlöse mich von den bösen Irrtümern.
(Georg Wiest : Gebetsbüchlein. © by BW)

Húsvét tanulságai
„Ne ítélj, hogy
ne ítéltessél !”
Ismét Húsvét közeledik, a történések sora egyik legnagyobb ünnepünket jelenti. Reményem, hogy a
természet tavasza lesz méltó kísérőnk.
Felélednek a népszokások, a családi együttlét talán megint szorosabbá válik és elgondolkozhatunk
az események lényegén. Sokan kezükbe veszik a Bibliát, az Isten házában elhangzó prédikációt
hallgatják odafigyeléssel.
Én ezért, nem a Nagyhét eseményeiről szeretnék szólni, hanem tanulságairól. Mert amíg csak élünk,
mindig van mit tanulnunk.

Virágvasárnap,

Utolsó Vacsora,
Nagypéntek,
Feltámadás.
Igen, Virágvasárnap. Tömegek hozsannáznak őszintén, lelkesen és pár nap múlva ugyanezek
jelentős hányada „Feszítsd meg”-et kiált. Íme az első tanulság : a tömegeket, de az egyes
embereket, kiválóan lehet manipulálni. Lehetett akkor és lehet ma is. Hogy csak egyetlen mai példát
mondjak : itt vannak a nagy áruházláncok csalogató, sokszor hazug, de csábítóan megszerkesztett és
tömegével postaládámba dobált szórólapjai, füzetei... Gondolkodjunk józanul és

ne hagyjuk magunkat manipulálni
– még választási – be nem tartott – ígéretektől sem...
Jézus az elkövetkező napokban hihetetlenül sokat szenvedett. Lelkileg és testileg is. - Jóval később
Péter és Pál is és a vértanúk hosszú sora. De nem tagadták meg hitüket.
Tudunk-e mi szenvedni, el tudjuk-e viselni a testi-lelki fájdalmat hittel, akarással, vagy vádoljuk-e
Istent bajainkért ? Ugye, nem mindegy. Hozhatnék mai példákat is mindkét esetre.
Mi a tanulság ? Tanuljuk meg elfogadni alázattal a fájdalmat, a rosszat is. És figyeljünk másokra,
mások bajaira, szenvedéseire s ne nézzük azt tétlenül. Az ima, a

cselekvő szeretet
annyiféle lehetőséget kínál.
Aztán itt van az Emberiség nagy betegsége : egyre jobban tudunk gyűlölni. A zsidó nép vénei
gyűlölték Jézust, mert hatalmukat féltették. És ma ? Hány és hány embert ölnek meg a hitvány és
múlandó örökségért, hány és hány háborút generál az esztelen gyűlölet – csak úgy mellékesen a
fegyvergyárosok nagy örömére.
Kérve kérem : tegyünk meg mindezek ellen is amit csak lehetőségeink engednek. Nem szeretek
nagy szavakat használni, de

legyünk a nagybetűs Szeretet apostolai.
Végül gondoljuk végig a Feltámadás csodálatos tényét.
Milyen szép magyar szó : feltámadás. Feltámad a szél, a szerelmünk, a lelkiismeretünk. És
feltámadhatunk a Hit segítségével a lelki halálból is. Lelki halál ? Hát ez meg micsoda ? - Aki hit
nélkül létezik, annak fizikai, biológiai léte van, de a lelke halott. A történelem ragyogó példákat
mutat : hogyan lett Saulból Pál, a vértanú apostol és sorolhatnám tovább, mai, személyesen ismert
példákkal is.
Nekünk, keresztényeknek van-e feladatunk e téren, vagy csak úgy szurkoljunk ? Ó nem ! Jó
példával, a cselekvés ezernyi módján

legyünk mi is emberhalászok,
a lélek orvosai...
Ugye, mennyi tanulság vonható le, ha csak egy kicsit is elgondolkodunk. És : elég ezt most
megtennünk, aztán jön a mindennapi hajsza és minden megy tovább ? Kérve kérem : a
mindennapok egy-egy csendes percében idézzük fel a most leszűrt tanulságokat. -

Csak kérni kell és a Mindenható segít ebben...
Tavasz van. Megújul a Természet – tegyük ezt mi is !
Kedves Olvasó ! Engedd meg, hogy egy verstöredékkel kívánjak áldott és elgondolkodtató
ünnepeket :
„Megítél mindent
sok történész,
tudós, író,
feledve, hogy
Atyánk az
egyetlen
igaz Bíró...”
(Bayer Emil : Perc a végtelenbe. Megvásárolható a kiadónál. © by BW)

Ez egy Georg Wiest játék

Kacagj & gyógyulj
Nevetni egészséges és az emberi kreativitást segíti elő. Nevetéskor
felszabadít szervezetünk boldogsághormonokat, megerősödik a
védekezőrendszerünk, ill. csökken a stresszhormon-termelődés. A
kacagás boldogít és ellazít ! Amikor egy ember a világra jön, nevet. A
nevetés benne van génjeinkben. Hozzá tartozik életünkhöz, azt
gazdagítja, bennünket véd.

Aki másnak örömöt okoz, éli át valójában, mi is az,
az öröm.
Akarsz boldogan élni ?
E foglalkozásokon megtanulhatsz felszabadultan
nevetni.
A nevetés a legjobb gyógyszer, amelyik a legolcsóbb
és amelyiket a legkönnyebb bevenni.

Georg Wiest
lélekgyógyász, pszichológus, a színpadi művészetek, a
dramaturgia és a német nyelv tanára,
közgazdász,
Buch Wiest
http://donaukunst.webnode.com
Jelenkezés :
06-70-5876261 gswiest@xemail.de

Asszonykámnak volt egy ötlete,
elbújt az ágyam ölébe.
Azzal, ha megtalálom,
lehet hét kívánságom.

Buch Wiest
http://donaukunst.webnode.com
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