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Miért
F., aki több, mint negyven éve súlyos epilepsziás, nem tudja a kertjét már gondozni. Ezért megbízott
egy segítőt, hogy a kertjét tartsa rendben. Csupán a füvet kellett lenyírni.
Előzőleg én már kétszer lenyírtam a füvet, de most nem volt időm. Kimegyek ellenőrizni a munkás
munkáját és mit látok, hogy az a hatalmasra nőtt máriatöviseket is kivágta. Úgy gondolta, hogy ezek
gazok lennének !
Szóval, én dolgozom és látom, hogy már kétszer levágták a füvet és a máriatöviseket ott hagyták,
felteszem a kérdést jogosan : Miért ? Mindezt annak ellenére, hogy én úgy gondolom, hogy az gaz
lenne !

És, ez a kicsi szó
„miért”
dönt. Hogy
én okosan, avagy bután cselekedem-e ?
Egy okos emberben felmerül a kérdés,
miért hagyták ott ezeket a növényeket ?
Egy buta viszont
kivágja a gyógynövényt !
Ilyen egyszerű ez az életben is.
(Epi 2017, http://netepi.webnode.com, © by BW)

Miért van e országban egymillió elfeledett ?
Miért nem kapnak ezek munkát ?
Miért nem tanítják meg őket egy szakmára, vagy a
természettel harmóniában élni ?
Miért nincs fedél a fejük felett ?
Miért lopjátok el e elfeledettek életét ?
- piszkos zsebbeprivatizálók ?

A hited ereje
A te tested is, mint minden élő szervezeté, sejtekből van felépítve.

Ezeknek a sejteknek mindegyike egy önálló egységet képez,
saját résztudattal, önálló élettel és saját feladattal.
Testednek minden sejtje lélegzik, táplálkozik és dolgozik szervezetedért, tudatalattid megfelelő
irányítása szerint.
Testednek szervei speciális szervcsoportokat alkotnak egy magasabb cél érdekében. Munkájuk
végzéséhez megkapják a tudatalattidtól az utasításokat, rendelkeznek egy u.n. sejtcsoport-tudattal és
csak is azt hajtják végre, amit ez a tudat nekik előír. Ezek a sejtcsoportok képezik a sejtállamokat, a
szervek összességét, azaz a testedet.
A gyógymeditációd alkalmával tudatosan felveszed a kapcsolatot a sejtcsoportjaiddal, egymást
követően folyamatosan küldesz nekik erőt, és szeretetet, egészséget és harmóniát, biztos lehetsz
benne, hogy ezek a sejtcsoportok gondolataidat és pozitív impulzusaidat az egyes sejteknek
továbbítják. E sejtek ezáltal intenziválják tevékenységüket és magasabb teljesítményt nyújtanak, így
nő és nő saját teljesítményed harmonikusan, folyamatosan.
Mivel megjelenésed és minden egyes sejted láthatóan tükrözni fogja alkotó gondolataidat és
érzelmeidet, ezért igen rövid idő alatt felépíthetsz magadnak egy új, egészséges testet, szervezetet.

Tehát a kezedben van a jövőd.
A testedben pillanatonként megújuló és újraszületendő sejteket feltöltheted építő-teremtő erővel,
azaz folyamatosan belülről kifelé haladva életvidámságot, egészséget és harmóniát valósíthatsz
meg.
(Georg Wiest : Gondolom-Akarom, kiadásra előkészületben, © by BW)

Van egy asszony...
Van egy
csodálatos asszony.
A hegyek
tágas ölén él.
Keze dolgos,
lelke szelíd.
Bátor,
csak Istentől fél.
Ha jól van,
ha szökken láza,
mindig nyitva áll
a háza.
Még késő éjféltájt
sem ásít,
csak nézi :
mit kíván
a másik...
Gondja van,
de nem borítja
soha könnyek árja mert bizton tudja :
mellette áll
méltó párja...
Istenem !
Tartsd fölötte
áldó kezed,
mely – tudjuk az Örök Hazába
vezet...
(Bayer Emil : Csillagfényű ezüst pára, ISBN 978-963-08-7407-6, © by BW)

Vad kacagás
Az elején óvatos, visszatartja magát, bizalmatlan, de ha egyszer elkezd nevetni, akkor aztán
feltartóztathatatlanul, erőteljesen, szenvedélyesen nevet, amit többnyire, minden átmenet nélkül
befejez.
Szeret önmaga is szórakozni és szintúgy szereti a társait is szórakoztatni. Saját magát sem veszi
halálosan komolyan. Humora és nevetése tükrözi hétköznapjai folyását. Ő másokkal szemben
toleráns, könnyen barátkozik, jól beleillik a közösségbe. Jól érzi magát, nem lehet lelőni sem.
Mindenkit magával visz.
E típusúak nem félősök és ellenségek és nem hajlanak depresszióra sem. Ők egy kifejlett,
egészséges önbizalommal rendelkeznek. Lenyűgözően kreatívak. Többnyire a kos, skorpió, vagy
bika képébe tartoznak.
(George Salex : Kacagj & Gyógyulj, ISBN 978-963-08-5720-8, © by BW)

Kiáltás
Kiált a föld, kiált a Lélek, Isten csodálatos földet és eget teremtett számunkra. Susogó lombú erdők,
tarka, virágos rétek, csobogó, tiszta vizű patakok és tengerek, elmondhatatlanul nagyszerű állatvilág
dicsérik Urunk teremtő és adakozó erejét, kedvét. Teremtett embert is és szüntelenül tanítja a
szeretetre, tisztességre, alázatra, lemondásra.
Egyszülött fiát küldte közénk, hogy tanítson, majd kínhalálával szerezzen bocsánatot számunkra.

De hogyan gazdálkodunk testi és lelki javainkkal ?
A kép elszomorító, sőt
döbbenetes.
Bűnös felelőtlenséggel pusztítjuk javainkat. Szennyezzük a környezetet, írtjuk a föld
erdőállományát, tönkretesszük a termőföldek minőségét, gátlástalanul pusztítjuk és kínozzuk a
világot. Egyre nagyobb az ózonlyuk, olvadnak a pólusok jéghegyei, földrengés, szárazság, árvíz
fenyeget, már érezhető a klímaváltozás és a tudósok megálljt kiáltanak. Mindezt azonban alig
veszik az illetékesek figyelembe.

És, mi van a lelkünkkel, a tudatunkkal ?
Mi is lenne. A fegyvergyárosok gyártják a fegyvereket, az olajbárók páncélszekrényeiben gondosan
el vannak zárva a környezetkímélő motorok megvásárolt tervrajzai. A médiák nem csekély hányada
ontja az erőszakot, a pornográfiát, családok hullanak szét, gyermekek, anyák, öregek éheznek szerte
a földkerekségen.

A Jószándék egyedileg és szervezetten igyekszik segíteni, de
kevés a segítő kéz.
És, dúl az erőszak kicsiben és nagyban. Gonosz és körmönfont rablások, gyilkolások, fehérgalléros
tolvajlás és terror, ellenterror, kis és nagy háborúk a nemzetközi jog felrúgásával. Elítélendő
öngyilkos merényletek, utánuk újra meg újra házak lerombolása földönfutó anyák, gyermekek
sikolyától kísérve...
Minek is folytassam.

A Biblia nem csupán a Múlt történelemkönyve,
szól a jelenről és a jövőről is,
lapozz bele
kedves keresztény, mohamedán, zsidó, vagy hitetlen
Testvérem !
És, fülemben dobol : kiált a Föld, kiált a Lélek...
(Bayer Emil : Embernek lenni..., ISBN 978-615-80069-6-5, © by BW)

Az államnak, mint jó vállalkozónak a jövőbe kellene invesztálnia, azaz
a pedagógusokat kellene a társadalom élére helyeznie és megbecsült
réteggé fejlesztenie. Mert csak attól várhatok el jó munkát, akit meg is
fizetek ezért.
A
pedagógusoknak
olyan
látnoki
képességűeknek
és
szaktekintélyeknek kellene lenniük, akik legalább 50 évvel a koruk
előtt járnak.
Akkor tudnák a jövő generációt rendesen a feladatára felkészíteni. De, ha ma azt tanítom a jövő
generációjának, ami már rég elavult....
(Georg Wiest : Tanítóink, ISBN 978-615-80069-1-0, © by BW)

Gyilkosok élete ?

Minden, az Édesanyában, megölt gyermek egy emberrel kevesebb
e világban.
Miután az élet az ember legnagyobb értéke, megérdemelne egy ilyen szomorú aktus, legalább egy
halotti hirdetést az újságban. Nyugtalansággal kellene már az is, hogy eltöltsön, ha csak egyetlen
gyermeket megölnek az Anyaméhben. De nem csak egyet ölnek meg, hanem -------- mennyit is ?
A Jóisten a maga képére formázta az embert. Minden ember ezért a testvérem is. És valahányszor
megölnek egy embert az Édesanyában, megölik a még meg sem született testvéremet, akit
Krisztusnak hívnának !
Belegondoltál már ebbe, hogy hány Krisztust, Goethét, Shakespearét, Einsteint, é.i.t. öltök meg
naponta ?

Mi vagy te,
hogy Istent játszol és elakarod dönteni, hogy ki élhet és ki nem.
Hiszen egy vonalat sem tudsz a porba húzni a saját erődből ! Minden erőd kölcsön kaptad egy
láthatatlan megmagyarázhatatlan lénytől, amit egyesek Istennek, mások ősenergiának, stb neveznek.
Minden erőd, nagyképűséged és állítólagos tudásod elveszted a halállal !

Milyen jogon veszed el más embernek a lehetőségét ebben a világban ?
Milyen jogon gyilkolsz embereket – Isteni Lényeket ?
Mik vagyunk mi ?
Gyilkosok népe ?
Statisztikai számítások szerint minden második asszony legalább egyszer az életében meggyilkolt
már egy gyermeket a méhében. Hozzá számítjuk még az Apákat és a Nagyszülőket is és nyugodtan
kijelenthetjük, hogy mi vagyunk a gyilkosok népe.
Statisztikai tény, hogy az u.n. civilizációs betegségek, mint pl. : keringési zavarokból eredő
halálesetek, mellett az anyaméhben megfogant gyermek meggyilkolása a leggyakoribb haláleset.
Az anyaméhen belüli gyilkosságoknak van még a morális oldala mellett egy másik igen jelentős
hatása a társadalmunkra, mégpedig a népesség számával összefüggő gazdasági oldala is. Az Európai
Uniónak nincs szüksége ennyi emberre. Nem akarnak nekik munkát adni, mert akkor a Multiknak
kevesebb haszon jutna. Nem a németeket, a franciákat, vagy az olaszokat, hanem a magyarokat
fogják csökkenteni.
Hová vezet ez az anyagi haszonérdekből felépített társadalom, ahol a családok védelmező és
nevelő testvérisége helyére az egy gyermek és az is lehetőleg törtcsaládban nőjön fel, lép be ?
Mit fog az az ember tanulni a közösség össze/megtartó erejéről, ahol hiányzik az Apa vagy az
Anya és a testvéreket előtte is meg utána is meggyilkolták.
Kevesebb gyermek, kevesebb iskolás. Tömeges munkanélküliség a tanárok, gondozók, előadók, stb.
között. Kevesebb gyermek, kevesebb dolgozó. Nincs, aki megkeresse a jóléthez szükséges
gazdasági alapot. Mert a multik csak visznek, azok nem hoznak ! Csökkenő életszínvonal. Akik
dolgoznak még többet kell dolgozniuk és kevesebben fognak keresni.
A zúgolódók száját viszont be kell tömni. A mindenkori kormányoknak kölcsönöket kell felvenni.
Eladósodik az ország, eladósodik a jövő generáció. Sőt eladósodik az egész jövő !

Meddig mehet ez így ?
És mind ez azért, mert minden második anya már egyszer az életében
gyilkolt a méhében.
Te hányadik vagy ?
(George Salex : Szerelem, Szex, Avagy..., ISBN 978-963-08-6193-9, © by BW)

Szív
Szívesen várlak
Társadalmi összefogás a

Születendő élet pártolásáért

Fogjunk össze
a születendő életért !
- az Édesanya támogatásáért !
- a gyermek jövőjéért !
Fogjál össze velünk !
BW Buch Wiest
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Bayer Emil

Gondolatok
Míg Istenem naponta elhozza
számomra a békés, csendes,
nyugalmas estét,
gondolatban letérdelek és
megcsókolom Hazám agyonszabdalt,
meggyötört testét.
Míg embermillióknak
nem jut falatnyi étek,
odakint tombol
a pénz hatalma
és a vétek.
Szent Bibliánk mutatja
jövőnket, jelenünket
és a múltat :
de ez sokakat bosszant,
mosolyra késztet,
vagy éppen untat...

De eljő egyszer
a Feltámadás,
feltámadnak a holtak
és eljön Jézus dicsőségben,
ítélni elevent, holtat.
Igen, igen,
így leszen gondolkodj el
mindezen !
De én míg Istenem naponta elhozza
számomra a csendes, nyugalmas estét,
gondolatban letérdelek és megcsókolom
Hazám agyonszabdalt,
meggyötört testét...
(2007. február 25)

(Kedves írónk és költőnk Bayer Emil e évben töltötte be a 98.
életévét. Ezúton is kívánunk neki sok, sok Boldogságot.)

Georg Wiest

A Bezárt Lélek
Szeretni kell, szeretetet kell adni és
segíteni ott, ahol lehet és
semmit sem várni érte !
Tartalom
Bevezetés
Követjük ?
Az elmúlt kilenc év tapasztalatainak összegzése 2000.02.15.
Tájékoztató F. jelenlegi állapotáról 2003.03.03.
A bezárt lélek fél
Két kórházi kezelés között 2006.02.20.
Tisztelt Főorvos Asszony !
Rohamintenzitás látszólagos és valós összefüggése
Nem veszélyes
Jelenlegi állapot 2007.09.27.
Jelenlegi állapot 2008.11.11.
Jelenlegi állapot 2013. október
A 2017-es év eleje
Utószó

lelki betegségeket gyógyszerrel
nem lehet meggyógyítani !
PDF és EPUB
32 oldal
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Pszichógrammok
Egy élet tükre
Minden szívnek egy üdvözlégy,
egy jobb világnak a polgára légy,
ez az ember : örömben és bánatban
a lélek ajtajában.
Elérkezett a nagy nap. Én is elindultam. Pár méter futás után átkapcsoltam hosszú lépésekre.
Vesztemre. Két jutasi őrmester figyelt és hajtott, mint az ördögöt. Azok, akik voltak katonák, tudják,
milyen egy jutasi. Akik nem voltak, azoknak elmondom, hogy egy jutasi rosszabb a rosszabbnál is,
hozzájuk járnak az ördögök tanulni ! Nem volt mit tenni, muszáj volt futnom. Én le akartam állni,
azok mellettem üvöltve, lökdösve, taszigálva kényszerítettek a futásra. Az amerikai
kommandókiképzés kutya füle ahhoz, amit ezek a jutasiak velünk műveltek. Egyre rosszabbul
éreztem magamat. Elsötétedett előttem minden, zúgott a fülem, nem kaptam levegőt és...
És akkor úgy éreztem, meghalok. - feladtam. Nem éreztem a testemet tovább, nem hallottam
az üvöltéseket és kiléptem magamból. Azon csodálkoztam, hogy még futok. És az, aki ott fut,
az én vagyok. Minden világos, tiszta, érthető lett.
Szép meleg nyári nap volt. Mindenki lengén volt öltözve. A megállónál állt egy bomba nő ! Hátulról
láttam, ahogy közeledtem felé és rögtön felugrott a vérnyomásom háromezer fölé. Csodálatos
csípője volt, a lábai, egyszerűen fantasztikusak voltak, lenge, a nyakát épp betakaró trikó volt rajta,
elképzeltem micsoda jó mellei lehetnek. És, valóban csodálatos mellei voltak... - de Ó, borzalom !
Még ilyet soha sem láttam ! Hiányzott mindkét karja. A vállából, ott, ahol a karjainak kellett volna
kijönniük, két oldalt kis elcsökevényesedett kezecskék lógtak ki ! Mintha villám csapott volna
belém ! Elmúlt minden előbbi érzésem és nem maradt más, mint a rémület ! Igen, rémület ! Mert
előtte soha sem láttam ilyet ! Testi fogyatékost szinte soha sem lehetett Magyarországon látni ! És
még, hogy lengén kiöltözve a megállóban várakozzon, egyetemre járjon ? - nem, ilyet még
elképzelni sem tudtam akkoriban !
CD-Kacagj PDF Nérón keresztül.
Közvetlen letölthető mint E-Book (Mobipocket), vagy PDF
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2004. július 5.-e van hétfő.
F tanúvallomása.
Megkérlek arra, hogy mondj el, hogy mi történt egy héttel ezelőtt szombaton, úgy, ahogy te láttad.
Akkor, amikor másnap a kórházban ébredtem magamra.
Este tíz óráig, kb. beszélgettünk itt a szomszédokkal, lekísértük őket, a kapuban még beszélgettünk.
Ki jött a Tibi a kocsmából, ráült a motorra, megindult, kb. a másik szomszédnál megállt. Te
odavilágítottál, oda szóltál neki, hogy miért nem hagyja már abba, hogy bezáratod a kocsmát. Akkor
erre a gyerek a Tibi, azt mondta, miért, azért, mert fönt akadt a gáz ? Akkor leszállt a motorról,
elkezdte megint mondani, hogy miért, azért mert fönt akadt a gáz ? - de akkor már jött feléd, oda
jött a kapuhoz. Én közé álltam a kapuhoz és még én csitítgattam, hogy Tibike, most már fejezd be,
hagyd abba ! Ő meg mondja, hogy Marika Néni, Marika Néni ! Emelte a kezét, én hátraléptem egy
lépést, egy fél lépést. Erre benyúlt a kapun, belülre, ahol álltál. Akkor ütött meg először. Elkezdtetek
dulakodni, bekerültetek a kerten belülre. Ugye te sem hagytad magad. Valahogy elmentetek a
sövényig, eljutottatok. Azt nem tudom, mert a lány, a kislány egyből a nyakamba ugrott, hogy ....
Néni !, - .... Néni ! Közben ide jött a barátnője, elkezdett szidni, mindent, hogy maga mindenkit
csak följelentget, össze vissza, maga milyen ember és te megálltál a sövénynél. Tibinek mondták,
hogy most már hagyja abba, hagyja abba ! Valahogy a kapuhoz kerültetek, bezártad a kaput, a Tibi
benyomta a kaput. Akkor megint elkezdtetek a kerten belül verekedni. Erre a szomszédasszony
közétek ugrott. Valahogy elkerültetek a másik szomszédig, de hogy, hogy, azt nem tudom. Akkor
közbe szállt már a férje is és biztos a Z-t védte. Aztán a nagy dulakodás közepette elkerültetek a
diófához. Amire fölmentem, meg följöttem a kislánnyal a telefonhoz, illetve elindultam a
telefonhoz, megint valahogy bekerültetek a kertbe, csak azt nem tudom, hogy, hogy. Az biztos,
akkor üthetett meg úgy, hogy elvesztetted az eszméletedet. Közben már a kislány mondta, hogy ....
Néni a Gyuri Bácsi meghalt ? Mondtam neki, hogy nem, remélem legalább is, hogy nem. Közben
jött valamelyik barátja, hogy mondta neki, hogy Tibi ! Hagyd már abba, mert már a földön fekszik !
Erre a Tibi, még beléd rúgott kétszer, a mellkasodra térdelt és akkor is a fejedet ütötte. Akkor ért
oda a barátja. Úgy fogott le. illetve fogta le a Tibit. De én közben kihívtam a rendőrséget, meg az
orvost is. És aztán, hogy kijöttek a rendőrök, addigra szépen mindenki,... a Kedves bezárt. még
bevitték a motort, a Kedves bezárt, ők meg elmentek szépen
A kiadó megjegyzése :
Ez a kommunisták második életem elleni merényletének részlete volt egy tanúvallomás alapján. Ezt
sem és a többi tanúvallomást sem vette az akkori monori rendőrség figyelembe, hanem az életem
elleni merénylőt felmentette és engemet elítélt, mert meg akartam magamat és családomat védeni !
Hát, meg kell jegyeznem, hogy szólásszabadság még mindig nincs ebben az országban, de az udvari
bolondok – mint én – mondhatnak mindent, amit akarnak, úgy sem veszik őket komolyan !
(Georg Wiest : A magyar iGazságszolgáltatás, ISBN 978-963-08-7408-3, © by BW)

Egy vállalkozás átvételével egyidejűleg megtörténhet
bizonyos esetekben az adósságok és a kintlévőségek átvétele is,
ha az átvételi szerződésben erre vonatkozólag nem történnek meg az
egyértelmű jogi intézkedések.
EBBŐL KÖVETKEZÉSKÉPPEN
MINDEN VÁLLALKOZÁS ÁTVÉTELÉNÉL EGY
OLYAN SZAKEMBERNEK KELLENE JELEN LENNIE, AKI
A SZÜKSÉGES SZERZŐDÉSEK KIDOLGOZÁSÁNÁL IS
SEGÍT.
(Georg Wiest : Vállalkozom, ISBN 978-615-80069-4-1, © by BW)

Egy életveszélyes levél
Torgyán József Miniszter
Pilis, 1999.11.03.
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Kossuth L. tér 11. 1055 Budapest
Igen Tisztelt Miniszter Úr !
Megkerestek bennünket bizonyos szervek, akik kihasználva az ország terménytárolásra alkalmas
kapacitásszűkét, bizonyos illetékesek támogatásával becstelen előnyökre kívánnak szert tenni, nem
károsítva senkit - csupán a szerencsétlen adófizető polgárt. Mi, eddig sem támogattunk ilyen
üzleteket és a jövőben sem kívánunk hasonlókban részt venni. Viszont szívesen állunk
rendelkezésére olyan üzletek támogatásánál, ahol nem az
„aki bírja marja”, hanem az

„élni és élni hagyni” elv működik
.....

A válasz, ugye egyértelmű volt.
A helyett,
hogy a magyar mezőgazdaságot, vagy a településeket segítették volna
az USA támogatásával,

meg akartak ölni !

A kiadó megjegyzése :
E levélt követően akartak a kommunisták engemet először megölni. Felbéreltek egy cigány
rendőrspiclit, aki rámtámadt az éjszaka és meg akart ölni. A Jóisten mellém állt és így csak a
karomat törte el. Nos, az akkori monori rendőrség nem folytatott, többszöri felszólítás ellenére sem,
vizsgálatot spiclijük ellen.
(Georg Wiest : K und K, ISBN 978-963-08-9877-5, © by BW)

De a valós élet sem más. Egy olyan társadalmi közeg, amelyben pár ezer főre tehető jellemtelen,
gátlástalan globalista bitorolja a Magyar Nép vagyonát, mialatt milliók éheznek, nyomorognak
esélytelenül ebben az országban, nem teremthet emberi kultúrát. Egy ilyen embertelen közegben
megbetegszik az egyén lelke.

A beteg lélek, pedig, beteg testet szül !
Krisztus nem azért szenvedett és halt meg értünk, hogy mi is szenvedjünk. Az ő életműve
megmutatta nekünk azt az utat, amelyen járva elkerülhetjük a szenvedést. Ő nem büntetni
akarta az embereket. Nem akarta, hogy szenvedjünk. Alapvetően hibás az a felfogás,
miszerint Krisztus egy Büntető-Isten lenne.

Krisztus azt akarta, hogy mi boldogok, vidámak és egészségesek
legyünk.
Ő megmutatta az ehhez vezető utat is.
Ha mind ezek ellenére mégis megbetegszünk, ne annak örüljünk, hogy Krisztussal együtt
szenvedhetünk, hanem tartsunk belső önvizsgálatot, folytassunk le egy önkritikát, keressük
meg azt a pontot, amikor elhagytuk a Krisztusi Utat, értsük meg, fogjuk fel az elkövetett
hibánk lényegét és javítsuk ki azt.

Mert a Krisztusi Mű lényege az egészséges lélek, amelyik pedig az
egészséges testet szüli.
(Georg Wiest : Szabadság, kiadásra előkészületben. © by BW)
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