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Nem felejtünk...
Nem, Nem, Soha !
Világszerte él még
egy fogyó, kis
magyar csapat.
Vagyunk hát nos
néhányan e
földtekén :
kezünk nyugodott
tollon, szikén, ekén.
Dolgoztunk, szerettünk,
ettönk, ittunk,
sírtunk, nevettünk.
Mi a közös bennünk ?
Úgy kilenc évtizede még
a szép, csodás
Nagymagyarországon
születtünk !
Születtünk, de nemsokára
csonka lett hazánk.
Fájdalom :
mint Krisztus testét,
átdöfte a gőgös,
átkos Trianon...
Igen, igen, most erről
szól szomorú,
kicsiny dalom :
a fogyó csapat szívében
nem szűnik
a fájdalom.
Egyre fogyunk,
sokan elmentünk,
de harsogjuk :
NEM FELEJTÜNK !
Sajnálattal adom tudtára minden kedves barátomnak, hogy szeretett költőnk és írónk Bayer
Emil életének 99. évében hazament teremtőjéhez.
Ismét eggyel kevesebben emlékeznek.

Georg S Wiest :

204 kérdés
Rövid leírás

mind - mind körbe akarják az embert nyirbálni.
Nem szeretem a feltartott mutatóujjat !
Nem akarom örökké hallani :
ezt nem szabad - azt nem szabad é.i.t.
Bizalmatlan vagyok - jogosan és okkal !
Tartalom
Szeretet
Előszó
Hogyan viselkedsz válságos helyzetekben ?
Van saját véleményed ?
Temperamentumos vagy ?
Hogy áll az önbizalmad ?
Jól megvagy egyedül ?
Mennyire vagy felnőtt ?
Milyen a hangulatod ?
Társasági ember vagy ?
Mit tudsz a férfiakról ?
Mit tudsz a házasságról ?
Hogy állsz a gyermekekkel ?
Jó a kinézeted ?
Mit tudsz az átöröklésről ?
Érzelmeid világa
Vannak komplexeid ?
Önálló vagy ?
Pacák
Értékelés
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Bayer Emil

Feleségemnek...
Isten küldött utamba,
nem a végzet
és szelíd szemed
rögtön megígézett.
Még nem tudtam Rólad
csaknem semmit,
csupán egy nap
Rádébredve ennyit :
igaz jóbarátom
lettél
s védőszárnyad alá
vettél.
Csak 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 ist
szeretetben éljünk...
1999.07.31.

A rózsa megszúr,
a szerelem nem;
ha a szerelem megsért,
a hit meggyógyít.

Georg S. Wiest

Vállalkozom
Én azért dolgozom,
mert
a teremtő munkában
örömömet lelem.
Tájékoztató leírás
A fiatal földműves, aki a privatizáció által rászakadt szülői földet akarja megművelni másként
gondolkodik, mint az autószerelő, aki egy benzinkutat akar magának bérelni. Egy ügyvéd nagyon
világosan fel tudja mérni, hogy mi vár rá, mint önálló vállalkozóra. De egy munka nélkül maradt
idegennyelvű levelezőnőre, aki a továbbiakban egy idegennyelvű fordítóiroda megnyitásával
kívánja a kenyerét megkeresni, elég bizonytalan jövő vár.
Függetlenül attól, hogy ki honnan jött, mit hozott magával és mi a célja, mindig vannak
alapvető kérdések, amelyeket mindenkinek meg kell válaszolnia.

Vezérszavak
Álmodás
Vállalkozás
Meztelen valóság
Sok munka

Tartalom
Megéri ?
És minden kezdetben benne van egy csoda
A személyemet érintő meggondolások
Szakmai meggondolások
Egyéb információk kezdő vállalkozóknak
Egyéb finanszírozási lehetőségek
Zárógondolatok
Coaching
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Bayer Emil

Fohász
Uram !
Áldott orvos, aki a fáról hulló
verebet is meglátod,
Küld reám buzgón kért és vágyva várt
égi áldásod
Erősítsd a hit pazsa által
vértezett lelkem,
Te ki imáimra bánatom
oszlatod menten.
Karolj át óvó szent kezeddel,
fogd kezem,
Míg a keskeny úton
célba érkezem.
1998.10.25.

Bayer Emil

Csillagfényű ezüst pára
Szerelmes versek
Balatoni hajnal
Tavaszba hajló hajnalon
Futott velem a kis vonat
Félálomban, félhomályban
Idéztem szelíd arcodat
- (Álmos kicsi állomások
Még aludták az álmukat,
Csillagfényű ezüst pára
Borította a partokat) S a fülke pisla fénye
Ím varázslatot tett velem
Vagy talán nem is az, hanem
A kósza vágyak, szerelem :
Mert most ott ültél mellettem,
Szemed a szemem kereste
S ahogy Hozzád hajoltam :
Szívünk csitult elpihenve... 1958.02.26.
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Georg S. Wiest

Szabadság
Hagyjuk Istent, génjeinket,
sorsunkat
szabadon életünkben megvalósulni és
legyünk azok,
akik valójában vagyunk.
Tartalom
Titokzatos módon rendelkezem fizikai, intellektuális, emocionális és lelki fejlődésem programjával.
A lelkünk
A csodálatos intelligenciát hagyom magamon keresztül hatni.
A gondolataink világa
Határok
Valódi életem
Meghallani
A Természet
Alkohol
Az élet
Álom
Hősiesség és Harc.
A Krisztusi Mű
Én
Éld az életed !
A természet 2
Kétségek nélkül
Az emberi erő és a szépség törvényszerűségei
Az emberi jog és az emberi méltóság
oszthatatlan egysége
Az öregedés
Eszköz
Az egészség
Emberi jogok és emberi méltóság.
Tevékenységi és felvevő állapot
Az emberi jogok utópiája
A helyes emberi kapcsolat
Senki sem születik politikusnak
Hogyan éljünk
Az igazságos rendszer
Alázat
Demokrácia, mint életforma
Tanítás
Beszélhetünk egyáltalán az ember jogairól ?
Imádkozás
Az emberi jogok ideálja összeköti a föld
Ki előtt hajtunk térdet
embereit
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Bayer Emil

SZERETNI MINDHALÁLIG
Egy ódon épület
boltíve alatt
láttam meg csendben hallgattak
a falak.
Bőre bársony volt,
haja ében,
lelke tükrözött
a szemében.
Mosolya szép,
beszéde csendes volt
és én nem voltam
se élő, se holt.
Csak álltam
és valami megfogott,
mint zenekarban
lágyhangú fagott.
És sok-sok esztendő
telt el aztán,
de nem tudtam
elszakadni Tőle.
Hát... bárhogyan
is ellenkeztem
valami mindig
bennem volt
Belőle...
Sok éve már,
hogy egy csendes
Délutánon
megkértem a kezét.
Szemébe néztem
s először érintettem...
Mit is ?
A kezét...

Hetek hoztak
vágyat, bókot,
esküvőt és
ezer csókot.
Évek múltak.
Jártunk Jézus útján,
hallgatva a
Világ neszét,
Mindíg fogtuk
egymás kezét
és - meg-megálltunk
vágyunk kútján...
Hajunk azóta
már ősz,
de nem múlt el
a Szeretet,
életünkre ez ad
sok-sok fényt,
és nemes veretet.
Istenem !
Köszönöm, hogy Őt
Te adtad nekem,
hiszen nékem
ebben nem volt
Semmi érdemem...
2008.09.10.

Fogalmak,
mint jelen, mult, jövő,
nem,
csak is egyidejűség, létezik.
A világmindenségben minden egyidőben
történik.

George Salex

Szerelem, Szex,
Szex Avagy...
Egy Georg S. Wiest könyv
Semmiről sem írtak, komponáltak, verseltek annyit, mint a szerelemről. Ha két ember között
szerelem születik, az azt jelenti, hogy ezek ketten egymást kiegészítik, vagyis egymást kölcsönösen
erősítik.

Tartalom
George Salex
Szeret ? Nemszeret ? Szeret !
Kedves érdeklődő ! Kedves olvasó !
Bevezető
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem
Ez a te szerelmed
Ezt várom el és vártam el a szerelemtől !
Nálad nem így történt ?
Egy szerelem története 1
Egy szerelem története 2
Egy szerelem története 3
Egy szerelem története 4
Egy szerelem története 5
Szerelem, vagy nemszerelem ?
Kilencszer valódi szerelem (?)
Összedőlt a ház ?
Egy forró téma
Együttélés kontra házasság
TE
Egy kérdés felelet játék a házasságom megmentésére
Egy kérdés felelet játék a házasságom előkészítésére
Ismerd meg önmagadat
Mit vár el tőlem a társadalom ?
Mennyire tudsz az érzelmeiden uralkodni ?
Milyen az emberekhez való kapcsolatod ?
Informált vagy a szexuális dolgokban ?
Értesz a gyerekekhez ?
Szerelmi horoszkóp
Az állatövek

Az ideális partnerem
Szerelmi kapcsolatok a csillagképek tükrében
Szeret - Nemszeret ? Mi áll a tarokkban ?
Mit jelentenek a "Nagy Arkana" képei ?
A szerelmi tarokk kártyavetési szisztémái
Szerelem az autó tükrében
Megbízom benned
Radikálkúr
Georg Wiest
Gyilkosok élete
Bevezetés
Gyilkosok élete ?
Az ember a kezdetektől
Kihordjam, vagy ne ?
A társadalom felelőssége
Lelki és lélektani következménye egy megnemszületett megölésének
Mi lesz veled ?
Georg Wiest
Csönd

Szív

Egy forró téma

Hagyjatok engemet is élni !

Egy mégforróbb téma

Egy új ember megpillantja a világot

Csönd

Kik vagyunk ? Mit akarunk ?

Gyengéd kapcsolatok
Boldogság - van ?

Szexuális ismeretek

Az üres lakás

Tanfolyamajánló

Asszonyállat
Mi a szerelem ?
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Bayer Emil

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.
Mállottfalú házak,
rácsos ablakok,
titkokat rejtő,
évszázados lakok.
Bennük születés, halál,
öröm és fájdalom.
Tűnődöm és tudom :
erről szól néma dalom.
Csend van. Köröttem
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.
Szentendre 2005.02.26.

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

Georg S. Wiest

Pszichógrammok
Egy élet tükre
Minden szívnek egy üdvözlégy,
egy jobb világnak a polgára légy,
ez az ember : örömben és bánatban
a lélek ajtajában.
Tartalom
...és megszólaltak......
Gondolat – nagytakarítás
A Jóistennek valami más dolga van velem Abban reménykedem, rá jön...
Mindenre képes
Amikor kinéztem az ablakon
Önéletrajz
Mindenki keresztje
… és az terrorizmus
Baleset
Az út, ami előttünk áll
Vérnyomás háromezer
Az út, amit megkezdtem
Nekem énekelt
A sátán a legjobb szomszédom
Alázat
A színpadon
Tanítás
Mert nem tudok előítéletek nélkül segíteni ! Labirintus
Ez vagyok !
Határtalanul, feltétlenül
Ahol a szerencsétlenekre oda figyelnének Egy boldogabb generációért
Miért mosolyog az ember ?
A természet
Levél C. S. Úrnak.
Ki előtt hajtunk térdet
Mikor lesznek már
Meghallani
Miért ? Miért ? Miért ?
Alkohol
De, mit mondjak ?
Álom
Te miért nem élsz vele ?
A Krisztusi Mű
Hősiesség és Harc
Én
Az élet
Kreativitás és hétköznapi szürkeség

Ki szeret engemet
határtalanul és feltétel nélkül,
és gondoskodik
rólam
minden hogyan és miképpen nélkül !
BW Buch Wiest
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Bayer Emil

Útrakészen...
„Az Isten Bárányára
letészem bűnöm én...”
Születés és halál.
Hogy van színtiszta,
Öröm, bánat, fájdalom.
Szép igazság
Erről szól
és néha mégis
az életem,
győz a gazság.
erről szól
a dalom.
Hogy a világban
oly sok a mocsok
Még csak háromnapos,
és a gyalázat
szinte öntudatlan
de van Isten,
voltam ember iránti
s mellettem ott feküdt
mélységes alázat...
Drága Testvérkém holtan...
Ma már bizony
kilencven múltam,
Egy csecsemő
kísér sok-sok
kis, Aprószent
emlék – a múltam.
ikerpárja,
Őt kísérte Anyánk
Mellettem itt áll
könnyeinek árja...
kedves drága,
jó Párom,
És jött hosszú életem :
és munkás napjaim
hol védett,
bizakodva várom.
hol védtelen.
Hol szűkös vacsorák,
Azért most már
hol finom étek
az útra készen vagyok.
s megannyi,
Velem csomagok de sokszor
nem is éppen nagyok.
megbánt vétek.
Bennük Hit, Remény,
Szeretet és Alázat :
Az élet iskoláján
Így marad mögöttem
folyton tanultam,
a földi gyalázat...
bizony, bizony
sok-sok mindent
megtanultam.
2010.03.22.

Minden pillanat egy vettőmag.
Mielőtt vetsz, gondolj arra,
amit később
aratni akarsz.

Bayer Emil

Perc a végtelenben
Még hogy Utolsó Ítélet élőknek és holtaknak ? És hogy az Ő
országának nem lesz vége ? Meg hogy Isten mondá : új eget és új
földet teremtek ? Hát ez kemény. Vagy : ugyan már...
Tartalom
Ragyogó nap
Vasárnap
Búcsú a várostól
Perc a végtelenben
Fájdalom
Tőkés fohásza a Sátánhoz
Szent István legyen példaképünk !
Esküvő a pokolban
Kiáltás
Mackó
Nézőpont
A költők
Testvéreim, a költők
Négysoros a Szeretetről
Újév hajnalán
Megérkeztem
Keresztúton...
Vezess Uram...
A jó pásztor
Útrakészen...
Csavarhúzó és Szeretet
Hullócsillag voltál...
Hitem
Magány
Kilencven múltam
Ő az én Királyom !
Taníts Uram !
Örökélet - vagy örök kárhozat
Éjszakai látomás
Az örök úton
Jeles napok
Szent István és a reformok
Emlékezünk
Hármas ünnepre készülünk
Advent 1
Ádvent
Advent 2

Advent kettős jelentése
Gyermek született...
Karácsony...
Karácsony a szeretet ünnepe
Karácsony - a szeretet ünnepe
Gondolatok Húsvét ünnepén
Húsvét tanulságai
Húsvét ünnepe - kiáltás felénk !
Pünkösd ünnepére
Pünkösd jelentése
Pünkösd Szent Ünnepén
Rendhagyó gondolatok Pünkösd szent ünnepén
Pünkösd üzenete
Rendhagyó Pünkösdi gondolatok
Miénk
Feledni nem tudunk
Miniszterelnök Úr, nem értem...
Uram : Miért ?
Jézus a határon
Mindenszentek napján
Ima a Csángókért
Igazságot !
Nem felejtünk...
Isten ítél majd egyszer
Ádventről utólag - keresztényszocialista szemmel
Fohász
A való világ
Belőlünk csak egy van
Emlékezzünk Édesanyánkra
Elkéstünk ?
Kiáltás a családokért
Gyermeknap
Anyám
Iskolatáska
Utószó
Velünk van-e Isten ?
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Bayer Emil

Embernek lenni
a Jóisten árnyékában
Képzeld el
háború van
és
senki sem megy oda.
Igazság ez ?
Lehet egy
tömeggyilkos, egy
anyagi haszon érdekében cselekvő politikus, aki
az agymosottakat jáborúba küldi,
hős ?
Tartalom
Utószó
Isten ítél majd egyszer
Esküvő a pokolban
Gyűlölet
A Pilis fogja
Fekete június
Százados Úr
Hadifogságom valótlan története
Jézus a határon
Igazságot
Emlékezzetek
Feledni nem tudunk !
Ismét kiáltani szeretnék !
Nem felejtünk...
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Georg S. Wiest : Szociális társadalom

Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :

G.004
G.006
G.007
G.008
G.011
G.016

Gedanken és PR letölthetőek/downloadbar ingyen/kostenlos : http://gsw-forroo.webnode.com
PR
Georg S. Wiest : Szív
letölthető
Georg S. Wiest : Szexismeret
letölthető
Georg S. Wiest : Miért
letölthető
Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com http://wwh.boltaneten.hu 06705876261
Általános szerződési és szállítási feltételek megtalálhatóak az artwiest oldalon. A megrendelt árút,
előzetes megbeszélés alapján, Budapesten is át lehet venni.

Partnert keresünk zsebkönyvek kiadásához.

Bizz' Istenben és segíts a rászorulókon !

Filme
Előadások
Georg Wiest

: BE Ohm

Georg Wiest

: BE Agy

Georg Wiest

: Generációk

Georg S. Wiest : Felolvas Sz.Sz.A...
Demók
George Salex

: Szerelem Szex Avagy...

Georg S. Wiest : Szabadság
Bayer Emil

: Csillagfényű Ezüst Pára

Bayer emil

: Embernek lenni a Jóisten árnyékában

Georg S. Wiest : Pszichógrammok
George Salex

: Belső Egészség

Georg S. Wiest : 204 kérdés
Georg S. Wiest : A bezárt lélek

https://vimeo.com/235135790
https://youtu.be/dR8APiAiJSQ
BE Ohm mp4 02,43 Hu
https://vimeo.com/235479325
BE Agy mp4 03,37 Hu
https://youtu.be/AtHN9RtVKVA
Generációk mp4 04,56 Hu
https://youtu.be/9AHtL7hQlt4
Felolv Sz.Sz.A... mp4 17,33 Hu
https://vimeo.com/231983567
Sze Sze Av... mp4 02,24 Hu
https://vimeo.com/226901159
Szabadság mp4 02,55 Hu
https://vimeo.com/232779200
Csep mp4 02,01 Hu
https://vimeo.com/232937883
Embernek mp4 02,49 Hu
https://vimeo.com/235006653
Pszichógramm mp4 02,44 Hu
https://vimeo.com/235558044
Belső Egészség mp4 02,24 Hu
https://vimeo.com/238084430
204 kérdés mp4 02,54 Hu
https://vimeo.com/239657755
Bezárt lélek mp4 4,20 Hu

