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Kiadja : Georg S. Wiest, Haleszi 5682., 2721 Pilis. gswiest@xemail.de 70-5876261
Titokzatos módon rendelkezem fizikai, intellektuális, emocionális és lelki
fejlődésem programjával.
Akinek gyermekei vannak megállapíthatják, hogy azok megmagyarázhatatlan és csodálatos módon
eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Bár azonos szülőktől származnak mégis különböznek.
Miért ? - kérdezheti az ember.
Az eltérés megjelenik nem csak nemben, hanem karakterben és intelligenciában is. Sőt, még a testi
vonatkozásokban is eltérőek. Bár az idő elteltével kialakulnak bizonyos azonosságok, de ezek
másodlagosak és a hosszantartó együttélés eredménye.
És,

az idő múlásával erősödik a gondolat, hogy ez nem lehet véletlen,
nem jöhet máshonnan, mint csak is az ősöktől.
A szemek, ahogy beszélnek, viselkednek, ismétlődő mozdulatok, az idézetek, é.i.t. mind ez
magávalhozottnak kell lennie. Felismerhetőek bizonyos hasonlóságok, átöröklődések.
Hogyan is van ez most ? A gyermekek azonos anyagból vannak, avagy ők önálló lények !
Igen is, meg nem is ! - mondhatnánk. Úgy, mint !
A megtermékenyítésnél (emberi teremtés) egyesül a női pete és a férfi ondó. Mindketten magukkal
hozzák előző tapasztalatikat, a génjeiket.
A női pete magába foglalja az eredeti, ősiséget. Minden tapasztalást a korábbi életekből, a géneket,
az állandóságot.
A férfi ondó viszont a mindenkori aktuális állapotát fejezi ki termelőjének. Így az egyesüléskor ők a
folyamatosan változó életet testesítik meg.
Ezért beszélhetünk azonos szülők leszármazottainak különbözőségéről.

Ezt a fejlődést nem állíthatom meg, így az kiteljesülni, fejlődni és
gyarapodni fog.
Már látható az, hogy mi u.n. kettőslények vagyunk. Egyrészről hordozzuk magunkban korábbi
generációk tapasztalatait, másrészről aktuálisak, mindenkoriak, tökéletesek vagyunk. E
tulajdonságok alapvetőek és meghatározzák életünket.
Természetesen, úgy a családban, az iskolában, mint az ÉLET-ben folyamatosan hozzátanulunk,
gyakran sajnos túl sokat. Elvárja a társadalom tőlünk azt, hogy viselkedjünk, a munka világában
eredményesek legyünk és mindenek előtt alkalmazkodjunk.
Felmerül a kérdés
Ez vagyok én ? Egyáltalán ez az én életem ?
Talán ez az alapja – a különböző társadalmi elvárások - sok félresikerült életnek ? Félünk annak
lenni, amik valójában vagyunk ? Fontosabbnak tartjuk azt, amit mások velünk szemben, mint
követelmény, támasztanak ?

Hagyjuk Istent, génjeinket, sorsunkat
szabadon életünkben megvalósulni és
legyünk azok, akik valójában vagyunk.
(Georg Wiest : Szabadság. Kiadásra előkészületben. © by BW)

Mit tudsz az átöröklésről ?
138./ Ha mindkét szülőnek a szeme barnaszínű nem lehet a gyermek szemének kék színe.
Helyes az állítás ?
139./ Ha mindkét szülő szeme kékszínű, nem lehet a gyermek szeme barnaszínű.
Helyes az állítás ?
140./ Az elsőszülött és a legutolsó születésűek kevésbé eredményesek, mint a középsőek.
Helyes az állítás ?
141./ A fiúk többnyire az Anyára, míg a leányok az Apára ütnek.
Helyes az állítás ?
142./ Képességek, mint zene, színjátszás, festészet, matematika, sőt helyesírás, különleges
génektől lesznek átöröklődve.
Helyes az állítás ?
143./ Egy megnemszületet már az Édesanyja hasában is reagál a hangos zajra.
Helyes az állítás ?
144./ Harmincas-, negyveneskorú szülőanyák gyermekei testileg és szellemileg erősebbek,
mint más korosztályú szülőké.
Helyes az állítás ?
145./ Természetes nagyfejűség örökölhető.
Helyes az állítás ?
(Georg Wiest : Ismerd meg Önmagadat ! Kiadásra előkészületben. © by BW)

Gesztenye torta
15 dkg. gesztenyét oda tegyük megfőzni, mikor megfőtt megtisztítjuk és szitán áttörjük, melegen.
Aztán 12½ dkg. porcukrot, két tojás sárgájával és egy egész tojással habosra keverünk, aztán 8,
vagy 10 szem mandulát megtörve és a két tojás kemény habját összeadjuk és két tortaformába
kisütjük. Szép világos sárgára és megtöltjük tejszínhabbal.

(Kovalczik Rosa : Családi recepteim. Kiadásra előkészületben. © by BW)
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Hogyan ? - keress pénzt !
Hívd meg a barátaidat,
azok barátait,
munkatársaidat,
szülői munkaközösségi tagokat és
még ki tudja kiket ?
Ne legyenek többen, mint 10 – 12 résztvevő.
Természetesen
előtte beszéld meg velem az időpontot és, hogy
kiket hívtál meg.
Mert
a résztvevők ízlésétől, érdeklődési körétől függ
a felolvasandó anyag.
Ja,
a felolvasandó anyag. Ez már a
mire kérdés.
Egy felolvasó estre, délutánra, matinéra é.i.t.
A felolvasáson a
BW Buch Wiest
által kiadott CD-könyvekből lesznek
részletek felolvasva.
Ezért fontos az érdeklődők
ízlése.
Előtte közösen összeállítjuk a
felolvasandó anyagot.
Természetesen, hogy
a hangulat jobb legyen, megvendégelheted őket
egy pohár szafttal, szendviccsel.
Nem muszáj.
Miért ?
Ez a leglényegesebb kérdés.
Minden eladott, vagy megrendelt könyv után kapsz
30 % jutalékot.
Ez egy átlagos 3.000,- forintos ár esetében
900,- forint készpénz a kezedbe.
Ha csak ketten vesznek könyvet, akkor is
1.800,- forintot kerestél és
egy kellemes órát töltöttél barátaiddal el.
Nem éri meg ?

http://wwh.boltaneten.hu http://artwiest.webnode.com
gswiest@xemail.de 06-70-58786261

125 mikrógramm/m³ SO2 levegőszennyezettség
Lecanora conizaeoides

150 mikrógramm/m³ SO2 levegőszennyezettség
Pleurococcus viridis

Életed veszélyben van.
Tegyél valamit a
sajátod és gyermekeid jövőjéért !
170 mikrógramm/m³ SO2 levegőszennyezettségnél már nem látsz zuzmókat.
Menekülj és sírjál !

Felelős kiadó Georg Wiest gswiest@xemail.de
(Kivonat Georg Wiest : Zúzmótáblázat című prospektusból. © by BW)

Lélegezz nyugodtan, mélyen és tudatosan.
Belégzéskor gondold két ütemben

Praa-na
Kilégzésnél meditáld négy ütemben

Krisz-ti-szí-ve
A nyugalom beáltával 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 !
(Georg Wiest : Gondolom – Akarom. Kiadásra előkészületben. © by BW)

A gondolataink világa
Egész létezésünk folyamán elküldjük gondolatainkat mások felé és ugyanakkor viszont fogadjuk is
a mások felénk irányuló gondolatait. Olyanok vagyunk, mint egy újratölthető elem, amelyik
lemerül, amikor szétküldi a morfogeniai mező mentén a gondolatait és fel kell ismét tölteni azt
mások gondolataival. Amikor beszélünk, írunk, gondolkozunk, vagy más egyéb tevékenységet
folytatunk kiadjuk magunkat - elhagynak gondolataink, mert, minden tevékenységet megelőz a
gondolat. Egyéb más esetben viszont nyugalmi, felvevő állapotban vagyunk. Az u.n. nyugalmi,
felvevő állapotban, átveszünk gondolati elemeket, amelyek nem minden esetben hasznosak
részünkre, sőt olykor károsak is lehetnek.
Sajnos vannak a gondolati világban - morfogeniai mező - megmérgezett gondolatok is
Aki a nyugalmi, felvevő állapotában, akár csak egy órára is, kiteszi magát gyűlölködő, irigy, cinikus
korlátolt emberek befolyásának, pl. egy szobában tartózkodik velük, az felveszi ezeknek az
embereknek a beteg romboló gondolatait akaratlanul is.
Ezek a gondolatok rombolóbbak és veszélyesebbek, mint bármely más méreg, mert hatásuk gyakran
csak napok múltán jelentkezik és akkor már tévedésből esetleg más okokra vezettetnek vissza, mint
ahonnan ténylegesen erednek.
Az energiakiáramlási állapotunk természetesen kimeríti szervezetünket. Jogos igény a felvevő
állapot, a megpihenés. Nem mindegy viszont, hogy mely környezetben történik meg az
energiafelvétel. Nyugtalan környezetből és ideges emberektől csak koloncot rakodhatunk
magunkra, amit aztán napokig cipelhetünk magunkkal. Ez a lelki iga befolyásolja aztán
cselekedeteinket és
- más szemmel fogjuk az életet megítélni, mint eddig;
- hitetlenkedünk ott ahol reménytelinek kellene lennünk;
- terveink, amelyek nem rég még elérhető közelségben voltak, hirtelen távolbatűnőknek látszanak;
- elveszítjük reményünket és bátorságunkat;
- határozatlanok leszünk és talán olyan dolgokat fogunk vásárolni, amelyeket különben soha sem
vettünk volna meg.

Mást mondunk és mást cselekszünk, mint amik mi vagyunk !
És csak azért, mert felelőtlenül elővigyázatlanul kitettük magunkat a
kishitű tömeg befolyásának.
Még sajnosabb, hogy vannak embertársaink, akik rossz, káros gondolatokat küldenek mások felé,
így mérgezvén meg azok életét. Háromféle módja van ezek ellen a kártevők elleni védekezésnek.
Építek magam köré egy láthatatlan tükröt, amelyik visszaveri a kártékony gondolatokat. Ez a
legegyszerűbb és legrosszabb módja a védekezésnek.
Hagyom a kártékony gondolatokat magamba bejönni és a bennem égő szent tűzben elégetem
azokat. Ez a legnehezebb és legnemesebb módja a védekezésnek.
Rábízom a védekezést a Jóistenre :
Lieber Gott ! Beschütze mich vor jeder Art von Gedanken, Beeinflussungen, Sendungen, Taten,
Naturgewalten und Geistern, die schlecht, böse und böswillig sind und mir oder meinigen
irgendwelche Schaden oder Nachteile zufügen wollen. Ich danke Dir, lieber Gott !
Igen hatékony és eredményes módja a védekezésnek.
Együtt élünk majd 8 milliárd emberrel ezen a földön. Ez hatalmas gondolati erő, amelynek nap mint
nap ki vagyunk téve, amelyik nap mint nap befolyásol bennünket Igyekeznünk kell munkánkat és
kapcsolatainkat úgy irányítani, hogy szellemileg és lelkileg mindig feltöltöttek és védettek legyünk.
Ezt pedig a saját gondolataink minőségével tudjuk a legjobban befolyásolni.

A jó és kellemes gondolatokat tápláló emberek eredményesek
úgy munkájukban, mint a privát életükben,
ők viszik a világot előre, képviselik a fejlődést.
(Georg Wiest : Szabadság. Kiadásra előkészületben. © by BW)

Gyengéd kapcsolatok
Ne félj az érintéstől ! Lágy párgimnasztikával bebalzsamozhatjátok, gyógyíthatjátok testeteket és
lelketeket.
Senki sem született az egyedüllétre. A csecsemőknél látszik ez a legvilágosabban. Ha az Édesanya,
vagy más ember, védő melegségét nem érzik, sírnak. Bőrük vágyik a simulásra.
E, egymás iránti szeretetmegnyilvánulást, sajnos a mai fiatalok és felnőttek többnyire nélkülözni
kényszerülnek. Pont az a fiatal korosztály, amelyik ezen testi-lelki hozzáfordulást a legjobban és
joggal elvárhatná van elhanyagolva és egy életre megbélyegezve.

A fiatalságnak előjoga van a boldogságra !
Nekik annyira szükségük van a szeretetre, mint a mindennapi kenyérre. Mint, ahogy a virág a napot,
a méhecske a virágport kívánja !
A család, mint a társadalom alkotó oszlopa felbomlóban van. Anyagi kényszer határozza meg az
életet. Egy keresetből nem lehet megélni. Úgy az Édesanyának, mint az Édesapának el kell menni
dolgozni. A gyermek szeretetvágyának kielégítésére nem marad idő. A munka után vár az otthoni
munka. Rohanás, idegesség és időhiány az élet ! A gyermekek individuális szeretetigényét viszont a
tömegintézmények - bölcsőde és óvoda - nem képesek kielégíteni ! Nem is beszélve a
törtházasságokról - szinglik - és a munkanélküliség okozta kábítószerbe menekülésről - dohány,
alkohol, drogok.
Nem jobb a helyzet a gazdagoknál sem ! Őnekik ugyan lenne pénzük és az egyik szülőtárs otthon
maradhatna, vagy részmunkát vállalhatna a gyermekük érdekében, de nekik ott vannak az u.n.
társasági elvárások. Reprezentáció, szociális kötelezettségek, nyilvános fogadások, nagyvárosi életés élvhajszolás. Csak a szegény saját gyermekükre nem jut a szeretetükből !
Ebből a barátságtalan és örömhiányos életből kerül a gyermek az iskolába. - remélve, hogy majd ott
jobb lesz ! De, megkapja a gyermek az iskolában azt a szeretetet, amit otthon elfelejtettek, vagy
nem tudtak neki megadni ? Sajnos a mai iskola nem egy ideális jövendő generáció előbástyája,
hanem a jelenlegi elfajzott társadalom tükörképe ! Egy iskolában hiánycikk a szeretet, a
gondoskodás, a moráloktatás, a példaképadás, ... röviden a karakteralakítás. Pontosabban, van
karakterképzés, de az arról szól, hogy hogyan kell törtetni, könyökölni, előretörni, lekörözni,
kilökni, becsapni, csalni - lopni és szeretet nélkül túlélni !
És, aztán találkozunk az életben embertársunkkal és csodálkozunk, hogy milyen ember is ő ! Hát,
olyan, amilyenné egy szeretet nélküli család és társadalom őt nevelte !

Ez a globálmonopolizmus eredménye
- ember és ember közötti kapcsolat elszegényedése.
A lágy párgimnasztika megmutatja az utat egy valódi emberi kapcsolat megélésére. E kapcsolaton
keresztül tanuld meg párodat és magadat megismerni, elfogadni és szeretni !
Tapasztalásból ismerjük, mily megnyugtató és feszültségoldó lehet egy jóakaratú, szeretettel teli
simogatás, akár a ruhán keresztül is. Hogyan szünteti meg a fájdalmat és oldja a szervezet
energiablokádjait fel. Mindegy, hogy kezeinket valaki vállára helyezzük, vagy kéz a kézben
sétálunk, vagy egymást átölelve egy padon álmodozunk, esetleg egy ránk tett kézzel fájdalmainkat
orvosolják - mindig átéljük közben a testi kapcsolatok jóindulatú hatását.
Megéljük ? Nincs partnerünk ? Túl nagyok már a gyermekek ? Megszólnak, kinevetnek ? Nem
merjük ? A társadalom nem fogadja el ? Felnőttek vagyunk ? Nem természetes ?

Mi ?
Nem szeretnénk egy őszinte meleg emberi kapcsolatot ? Nem keressük a lelki társunkat, aki
megértő és megbocsátó ? Nem szeretnénk párunkat minden tabu és ellenérzés nélkül megérinteni ?
Nehéz a társadalmi előítéleteken átlépni !
A lágy párgimnasztika lehetővé teszi az érintés, a gyöngédség és az emberség újbóli megismerését.

Nem úgy, mint a tornánál, ahol csak bizonyos testrészek fejlesztéséről, hanem itt a szervezet
egészének a harmonikus fejlesztéséről van szó, amelyet csak az által lehet elérni, ha páromat
tudatosan átélem és magamat is hagyom általa megélni.
Ugye, megváltozik az egész lényünk, a testérzésünk, ha egy másik ember szeretetteljesen a kezét
ráhelyezi a karunkra ? Vagy ha valaki mélyen a szemünkbe néz ! Itt nem csak egy kéz érintette meg
a karunkat, vagy szem a szembe nézett, hanem két érző lélek került egymással kapcsolatba.
A szokásos torna, minden különösebb emberi kapcsolat nélkül zajlik le. Egy halott tárgy esetében,
mint pl. szék, bot, vagy labda, elmarad a válasz !
A lágy párgimnasztika megköveteli, hogy a gyakorló elfelejtse a berögződött, teljesítményorientált
megszokásait és azok helyébe az idő lép.

Sok idő !
És ez megváltoztatja a gyakorlatok minőségét, valamint vele párhuzamosan a gyakorló
személyiségét is, amely ugyancsak edződik és tágul, mint izmai. Az ember nyugodtabb, tudatosabb,
toleránsabb lesz , úgy mond :

kiegyensúlyozottabb !

Intergalaktikus
találkozás lélektől lélekhez.
Minden, ami e univerzumban veled és környezeteddel történik, egy időben zajlik le.
Ha el akarsz utazni, vonatra, autóra,
stb. van szükséged. Fák és növények
teszik lehetővé, hogy lélegezhess.
Szintén tiszta vízre van szükséged az
életedhez. Ruha kell ? Valakinek azt
meg kell varrni. Továbbá kőművesek,
akik a házadat építik, földművesek,
aki megtermelik az élelmedet,
művészek, akik filmeket készítenek,
könyveket írnak, avagy képeket
festenek és... és.... és... mindazok, akik
tégedet szolgálnak, hogy élhess.

Emberek !
Te nem élhetsz egyedül !

Csak is közösségben élhetsz !
Ehhez nyújtok harmonikus segítséget.
Harmónia csak is lelkek között tud kialakulni.

Gondod van ?
Én segítek !
gswiest@xemail.de
06-70-5876261

Szerelem vagy Nemszerelem ?
Ez itt a kérdés.

Ezek az átkozott elvárások !
Átsiklottam felette, nem gondoltam bele, nem akartam belegondolni !
Féltékeny vagy rám !
Mert menekült és keresett egy életen át !
Elszakított a sorsunk, de a plátói szerelem maradt !
Két ember között, akik szeretik egymást, minden megengedett, ha az,
közös akaraton nyugszik !
Más kultúrkörből jöttem !
Hatott a nevelése !
A félelem és a boldogság nem férnek meg egymással !

(George Salex : Szerelem, szex, avagy... http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Az emberiség 95 %-a hisz Istenben, ill., valamilyen
az életet meghatározó tényezőben.
Mégis arra gondolnak, hogy
a semmiből jöttek és
a semmibe mennek vissza.

Mennyire vagy felnőtt ?
Egy ember érettsége semmilyen összefüggésben sincs a fizikai korával. Az iskolai, foglalkozásbeli
vagy házasságbeli sikertelenségek, majd minden esetben, egy gyermeki viselkedés és hozzáállás
eredményei.
60./ Megsértődsz ha kritizálnak ?
61./ Elutasítod a kritikát, mert úgy találod, nem helyes ?
62./ Érdeklődsz a politika, a vallás, vagy egyéb szociális kérdések után ?
63./ Egy társaságban többnyire csak te beszélsz ?
64./ Babonás vagy ?
65./ Elhiszel mindent, amit hallasz, vagy látsz ?
66./ Keresed inkább a fiatalabbak és a kevesebb tudással rendelkezők társaságát ?
67./ Csak regényeket olvasol ?
68./ Nem érdekel a világpolitika, mert az nagyon átláthatatlan ?
69./ Nehezedre esik egy érdekfeszítő foglalkozást találni ?
70./ Erősen befolyásolnak a szerencse, a mérgelődés és a gyász érzései ?
71./ Úgy gondolod, hogy a szülői ház az egyetlen, vagy volt az egyetlen hely, ahol biztonságban
voltál/vagy ?
72./ Van elképzelésed arról, hogyan fog életed öt év múlva zajlani ?
73./ Be tudod az idődet pontosan osztani ?
74./ Egy sikertelenség oka minden esetben kívülálló okokra vezethető vissza ?
75./ Szoktál irigykedni más emberekre ?
A helyes válaszokat megtudhatod a szerzőtől. gswiest@xemail.de

A modernizáció nem minden esetben jelent
ésszerűséget.
A kettőnek együtt kell járni !
Feleségemnek
Isten küldött utamba,
nem a végzet
és szelíd szemed
rögtön megigézett.
Még nem tudtam Rólad
csaknem semmit,
csupán egy nap
Rádébredve ennyit :
igaz jóbarátom
lettél
s védőszárnyad alá
vettél.
Csask később mondtad ma már tízezernyi
napja,
hogy lelkész is vagy,
Jézus alázatos

papja,
s hogy gonosz
farkasok közt
nem kaptál
palástot.
Ma is csendesen
említed,
a kort nem
gyalázod.
Elmerengek. Ma már
sok-sok éve boldog
házasságban élünk
s egymás őszülő
haját nézve
Urunktól csupán
egyet kérünk :
majd ott fenn is
szeretetben éljünk...

(Bayer Emil : Csillagfényű ezüst pára http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Búcsú a várostól
Vándor vagyok,
az Élet vándora.
Tarisznyámban
Hit és Szeretet...
Dunapart, Belváros.
Dombok, havas hegyek.
Búcsúzom én,
mert nemsokára elmegyek.
Macskaköves utcákon
ballagok.
Csak lelkemben szól egy dal.
Hallgatok.
Mállotfalú házak,
rácsos ablakok,
titkokat rejtő,
évszázados lakok.
Bennük születés, halál,
öröm és fájdalom.
Tűnődöm és tudom :
erről szól néma dalom.

Csend van. Körülöttem
szép, öreg templomok.
A házfalak mögött
porlepte lomok.
Korzó, ismét
a Dunapart.
Siet a folyó,
délre tart.
Szép vagy városom,
múlt idők regőse,
e zagyva világ
ma még élő őse.
Belváros, dombok,
havas hegyek...
Búcsúzom,
mert lassan
ELMEGYEK.

(Bayer Emil : Perc a végtelenben http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Ha a jövőben nem is hiszünk,
de azért
a jelenért felelősséggel tartozunk.

Ha én tovább élek, hát
itt vagyok,
ha én itt vagyok, hát
visszajöttem ?
- mert
AZ ÚT, MÁR MAGA A CÉL.
Hát, akkor miért ne rendelkezzünk az
erővel és a meggyőződéssel,
úgy cselekedni,
ahogy az helyes ?
Az istenit, a hétköznapjainkban, megvalósítani !
(George Salex : Kacagj és gyógyulj http://wwh.boltaneten.hu © by BW)
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