A Wiest Iskolák lapja http://donaukunst.webnode.com 13. évfolyam 2018 Szeptember

Kiadja : Georg S. Wiest, Haleszi 5682., 2721 Pilis. gswiest@xemail.de 70-5876261
Iskolatáska
Minap, kisvárosi, csatakos utcán, hallgatag, öreg házak között ballagtam. Lassú tempóm mellett is
utólértem egy aprócska kisfiút. Hátán hatalmas, súlyos, félrecsúszott iskolatáska. Ez a kis emberke
éppen, hogy csak vánaszorgott. Lehet, hogy a Mindenható túl érzékennyé tett öregségemre, de
fájdalom hasított a szívembe. Eszembe jutott az én gyermekkorom. Ezerkilencszázhuszonötben
kerültem első elemibe és áldott emlékű első tanítóm játszva tanított meg minket az alapfogalmakra
és Isten szeretetére.

Csendes, jóságos ember volt,
szívesen tanított és fentről nem nyomorították újabb és újabb
módszerekkel, irányelvekkel.
Persze ezekben az évtizedekben Klebensberg Kunó, meg Hóman Bálint neve jegyezte kis,
megnyomorított hazánkban az oktatást. Tessék csak úgy 20 év múlva megkérdezni bárkit : ki volt
2005-ben az oktatás ügyének minisztere ? A kutya se fogja tudni.
Átlagos képességű voltam, de hála tanítómnak szívesen és könnyen tanultam s könnyű volt a
táskám is. Egy palatábla, majd két füzet, egy számtankönyv s egy olvasókönyv lötyögött csak
benne. És ennek ellenére mindnyájan vittük valamire.
Ha a minisztérium „fura urainak” fellegekben járó tekintete véletlenül letévedne e sorokra,
bizonyára gúnyos, lenéző mosoly jelenne meg arcukon. De én már régen megszoktam, hogy rá se
hederítsek az milyesmire.
Újra és újra szólamok hangzanak el a túlterheltség könnyítéséről, azután újabb iránymutatások,
tervek jönnek, új ötletek és nem csökken, hanem nő a túlterhelés.
És ez megy mindesteken mindvégig. Rohanó torzulásoktól terhes világunkban lassan már csak az
számít valakinek, akinek legalább három diplomája van, s több nyelven beszél. Tisztelem a
szorgalmasokat, a tisztességgel törekvőket,

de
lassan
már elvész a kétkezi munka becsülete,
pedig erre, a minőségi munkát végző munkáskézre
egyre nagyobb szükség van.
Szükség van ? Inkább szükség lenne, tisztelet a kivételnek.
Eszembe jut József az ács. Ez a szent Istentől csodálatos feladatot kapott : Szent Fiát Jézust kellett
bevezetnie a kétkezi munka rejtelmeibe. És Jézus, a mi áldott mesterünk ? Egy életen – igaz, rövid
életen – át, tanított és nem volt nála sem vázlat, sem jegyzet, de tanítása nyomán tudjuk csak élni az
idők viharát, mi keresztények.
Mikor e sorokat írom, munkanap van s látom lelki szemeimmel a pöttöm kisfiút, amint ma is
görnyedve halad, vagy inkább vánszorog a csatakos téli utcán, hátán a súlyos iskolatáskával.
Mennyei Atyám ! Kérve kérlek, könnyíts terhein, millió társának terhein is...
(Bayer Emil : Életmű, kiadásra előkészületben, © by BW)

Georg S. Wiest

A kilincspucoló
A szakmában eltöltött idővel arányosan nő
a szakmai tapasztalat
az ítélőképesség
a felfogóképesség
az önállóság és és a logikus gondolkodás képessége
a képesség emberekkel együtt dolgozni és azokkal jól kijönni
a beszédkészség
a felelősségvállalás és a megbízhatóság
a kiegyensúlyozottság és folyamatosság
a tudás, úgy szakmai, mint általános
a problémamegoldási készség
a figyelmesség és a koncentráló képesség
a nyelvi ismeretek
a tűrőképesség lelki és fizikai megterhelések ellen
a szakmai legjobb teljesítmény felé irányuló törekvés

A szakmában eltöltött idővel viszont nem nő arányosan
a betegségek miatti hiányzás
balesetek okozása
a teljesítőképesség és a motiváltság csökkenése
Mit látunk mind ezekből ?

A cégképviselő, mint foglalkozás, egy hivatás, olyan, mint egy
pedagógusé, egy orvosé, vagy egy mérnöké.
2018.09.01.-én jelent meg A Cégképviselő című É-Könyv (ISBN 978-615-80355-8-3),
kereskedelmi képviselő, biztosítási ügynök, bankbiztosítási tanácsadó, mobilbankár, befektetési
tanácsadó, bróker, pénzügyi tanácsadó, vállalati tanácsadó, krízismenedzser, é.i.t. részére.
Megvásárolható :
http://wwh.boltaneten.hu http://artwiest.webnode.com 06-70-5987271

A felsoroltak, mind kereskedők,
mind el akarnak valamit adni.
legyen az egy termék, egy szolgáltatás, vagy saját maguk !

Isten olvas a szívedben...

Az én Miatyánkom
Mi Atyánk !
Ki vagy a Mennyekben
s lent
az emberi lelkekben :
imádlak, szeretlek
és félek,
odaát látni is
reméllek.
És szenteltessék meg
a Te neved :
boldogság volt
találkozni Veled.
Jöjjön el
a Te országod,
forrón kérem,
íme, látod.
Legyen meg akaratod
Mennyben és földön,
hol gyarló földi életem
botladozva töltöm.
Add meg kenyerünket,
a mindennapit,
leborulok : hisz' fényed
szinte vakít.
Ó, bocsáss meg hát
és adj hitet,erőt :
hogy ölelni tudjunk
minden vétkezőt,
s ne vígy minket
a kísértésbe,
szabadítván
a gonosztól
bűntől, vágytól,
tunyaságtól,
minden-minden
ránk szakadó rossztól :
mert Tiéd az ország,
hatalom és a dicsőség,
mindörökké, Ámen...

(Bayer Emil 2001.10.21.)
(Bayer Emil Versek, kiadásra előkészületben, © 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.

Meggyilkolhatod azt, akit a teremtőd adott ?
Örülsz, hogy a szüleid téged nem gyilkoltak le ?
A születésben valósul meg teremtés.
Halotti hirdetést az újságban : Mai napon meggyilkoltam
megnemszületett gyermekemet. Kérek minden becsületes embertársamat,
mély gyászomban támogasson.
Megölte az Édesanyám a meg sem született testvéremet.
Hagy döntsem el én, hogy meggyilkolhatom-e a gyermekemet !
Mi az, hogy az élethez való jog ?! - hiszen még meg sem született.
A gyilkosság emberi, vagy természet ellenes !

(Georg Wiest : Gyilkosok http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

Egy ország eredményes jövője,
szellemének nagyságától függ.
Ezt pedig csak is az oktatás fejlesztésével tudom biztosítani. Ismét felvetem azon jogos igényt, hogy
az oktatást, mint olyant, a demokratikus parlamentarizmus negyedik oszlopává kell tenni, hasonlóan
a törvényhozáshoz, a végrehajtáshoz és az igazságszolgáltatáshoz. Miért is ? - kérdezheted jogosan.
Mert az oktatás adja a jövő szakembereit és azok fogják megtermelni azt, amiből az emberek
megélnek. Az ő munkájuk eredménye fogja meghatározni azt, hogy Magyarország fennmarad-e,
avagy elvész a népek tengerében.

Azon politikus, aki az oktatást elhanyagolja,
országunk jövőjét veszélyezteti az
nem igazi Magyar Ember !
(Georg Wiest : Szociális társadalom http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

Ne legyél rest,
keresd mindig az igazságot,
képezd magad folyamatosan és
szeresd Istent és az Embereket határtalanul !

Vannak, kiknek a száj oly nagyra adatott,
a fejükben, már, ez világos,
az észnek többé hely nem
jutott.
A nevetés a legjobb gyógyszer, amelyik a
legolcsóbb és amelyiket a legkönnyebb bevenni.
Nevetés reményt hoz
Nevetés életerőt ad
Nevetés csökkenti a szenvedést
Nevetés ellazít
Nevetés szerelem és szerencse
Nevetés sportolás
Nevetés lazítja az izmokat
Nevetés boldogsághormonokat szabadít fel
Nevető ember szimpatikus
Vedd az életet humorral !
Nevettél már ma ?
Egy nap nevetés nélkül egy elveszett nap.

Szereted az életet ?
Szereted magadat ?
Szereted társaidat ?
Szeretnél boldog, sikeres és egészséges lenni ?
Én megtanítom neked.
Játszva, nevetve, legyél az, amire, akire vágysz !
Legyél Te !
(George Salex : Kacagj és gyógyulj http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

A modernizáció nem minden esetben jelent
ésszerűséget.
A kettőnek együtt kell járni !

George Salex

Szerelem, Szex,
Szex Avagy...
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 ?
Csönd
Egy forró téma
Egy mégforróbb téma
Csönd
Gyengéd kapcsolatok
Boldogság - van ?
Az üres lakás
Asszonyállat
Mi a szerelem ?

Szív
Hagyjatok engemet is élni !
Egy új ember megpillantja a világot
Kik vagyunk ? Mit akarunk ?
Szexuális ismeretek
Tanfolyamajánló

Olvasópróba
Minden azzal kezdődik, hogy szerelmesek leszünk. Ha ez az érzés kölcsönös, összeházasodunk. A
szerelem, viszont, vak is ! - mert csak a jót és a szépet látom a másikban. Tulajdonképpen látom a
rosszat is, de vagy nem akarom tudomásul venni, vagy arra gondolok, majd megváltozik, majd
megváltoztatom.
Ne számítson senki arra, hogy egy felnőtt ember csak úgy megváltozik. Egy felnőttet csak az élet
nevelheti. Minden erőszak az eddigi életvitelében, ami nem önmagából jön az ellenállást szül
benne.
Itt kezdődik a válás !
A válások mutatják, hogy sokkal könnyebb egy partnert találni, mint egy boldog házasságban élni.
A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a házassággal minden megoldódott, pedig a java csak most
kezdődik. A férfi és nő közötti viszonyban valósul meg az emberi kapcsolatok művészete.
Mondod naponta legalább egyszer, hogy „szeretlek” ?
Gondolod, hogy az esküvő után, már nem kell olyan udvariasnak lenni, mint előtte ?
A lágy párgimnasztika megmutatja az utat egy valódi emberi kapcsolat megélésére. E kapcsolaton
keresztül tanulod meg párodat és magadat megismerni, elfogadni és szeretni !
Tapasztalásból ismerjük, mily nyugtató 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 reánk 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 ?

Szerelmem ! - egy új bankszámlát kell nyitnunk !
Minek az ?
Mert a régin már nincs pénz !
- mondta a feleség.
Technika
CD-Kacagj PDF Nérón keresztül.
Közvetlen letölthető mint E-Book (Mobipocket), vagy PDF
(http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Bayer Emil

Embernek lenni
a Jóisten árnyékában
Egy Georg S. Wiest CD-könyv
Rövid leírás

Képzeld el,
háború van
és
senki sem megy oda.
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...

Olvasópróba
Avatásom után rögtön a "mélyvízbe" dobtak : részt vettem Franciaország megszállásában. A zsidó
lakosság meghurcolása szomorúsággal töltött el, nem kedveltem az SS alakulatokat, de akkor még
hittem a háború indokolt voltában és abban is, hogy mindenütt győzni fogunk.
Az Akadémián a haditudományok mellett sok hülye és álságos dolgot is belénk sulykoltak :...
(http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Georg S. Wiest

Szabadság
Bátorság

adni,
amikor
mindenki csak elvesz !
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
A Természet
Az élet
Hősiesség és Harc.
Én
A természet 2
Az emberi erő és a szépség törvényszerűségei
Az öregedés
Az egészség
Tevékenységi és felvevő állapot
A helyes emberi kapcsolat
Hogyan éljünk
Alázat
Tanítás
Imádkozás
Ki előtt hajtunk térdet
Meghallani
Alkohol
Álom
A Krisztusi Mű
Éld az életed !
Kétségek nélkül
Az emberi jog és az emberi méltóság oszthatatlan egysége
Eszköz
Emberi jogok és emberi méltóság.
Az emberi jogok utópiája
Senki sem születik politikusnak
Az igazságos rendszer
Demokrácia, mint életforma
Beszélhetünk egyáltalán az ember jogairól ?
Az emberi jogok ideálja összeköti a föld embereit
(http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Georg S. Wiest

Pszichógrammok
Egy élet tükre
Egy Georg S. Wiest CD-könyv
Rövid leírás

Minden szívnek egy üdvözlégy,
egy jobb világnak a polgára légy,
ez az ember : örömben és bánatban
a lélek ajtajában.
Tartalom
...és megszólaltak......
A Jóistennek valami más dolga van velem
Mindenre képes
Önéletrajz
… és az terrorizmus
Az út, ami előttünk áll
Az út, amit megkezdtem
A sátán a legjobb szomszédom
A színpadon
Mert nem tudok előítéletek nélkül segíteni !
Ez vagyok !
Ahol a szerencsétlenekre oda figyelnének
Miért mosolyog az ember ?
Levél C. S. Úrnak.
Mikor lesznek már
Miért ? Miért ? Miért ?
De, mit mondjak ?
Te miért nem élsz vele ?
Gondolat – nagytakarítás
Abban reménykedem, rá jön...
Amikor kinéztem az ablakon
Mindenki keresztje
Baleset
Vérnyomás háromezer
Nekem énekelt
Alázat
Tanítás

Labirintus
Határtalanul, feltétlenül
Egy boldogabb generációért
A természet
Ki előtt hajtunk térdet
Meghallani
Alkohol
Álom
A Krisztusi Mű
Hősiesség és Harc
Én
Az élet
Kreativitás és hétköznapi szürkeség

Technika
CD-Kacagj PDF Nérón keresztül.
Közvetlen letölthető mint E-Book (Mobipocket), vagy PDF
(http://wwh.boltaneten.hu © by BW)
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Partnert keresünk zsebkönyvek kiadásához.

Bizz' Istenben és segíts a rászorulókon !
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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

