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Kedves Orbán Viktor !
Tudom, nem érdekelnek az élelmiszerek árai, mert, hiszen más dolgod is van, mint ezekkel
foglalkozni. Feltételezem nem is vásárolsz be, nem jut rá időd, mert az ország dolgaival kell
foglalkoznod. Feleséged sem jár már bevásárolni, azt elintézik helyette a rabszolgák. És, különben
is, abból, amit összeraboltál már, észre sem vennéd azt az áremelkedést, ami a szegényeket súlytja.
Na, ne érts félre. Nem sajnálom tőled. Lopjál, amíg tudsz, hiszen úgy sem viszed magaddal. - de ezt
még te nem tudod. Ami pedig a hátrahagyottadat illeti, azt az örököseid úgy is el fogják herdálni.

Mert, ezt a dolgok rendje !
Visszatérve az árak időről időre történő folyamatos emelkedésére. Például itt van a sajtnak az ára,
ami 56 %-kal emelkedett. Vagy a gyógyszerek, amelyek 78 %-kal emelkedtek. Nem egyet ismerek,
akik nem tudják a gyógyszereiket kiváltani, mert nics elég pénzük. Sokat látok, akik megkérdezik a
patikust, hogy a felírt gyógyszer helyett nincs-e olcsóbb és hasonló hatású ! Vagy itt van az alapvető
élelmiszer, a kenyét, ára. Az csak 51 %-kal emelkedett. És, hasonlóan tudnám tovább folytatni.
Most megkérdezhetném : Mit szólsz hozzá ? De, nem kérdezem, mert tudom, te úgy sem kapod
meg írásomat. Azt a vazallusaid eltűntetik a szemed elől !
Kérdésem csupán, ha mégis leereszkednél irományomhoz, az lenne, gondolkozzál már el egyszer
azon, mi is a te feladatod ! Egy látszatharcot vívni az EU-val abban a reményben, hogy ott egy
magas, talán a legmagasabb poziciót betölthesd, avagy a Magyar Nép érdekeit feltétel nélkül –
legyenek azok ellenzékiek, vagy pártbeliek – képviselni. Pátoszosan úgy is mondhatnám :

a Magyar Népet szolgálni !
Tudom, hogy sokat tanultál, de sajnos tanulmányaidból kimaradt a legfontosabb, mégpedig a
demokrácia fogalma, amit Talleyrand francia politikus így foglalt össze :
„Minden ember egyforma. Csak is a személyes teljesítmény az egyetlen különbség közöttük. A
megbízások, melyek egy állás, vagy hivatal betöltésére vonatkoznak csupán ideiglenesek és
múlóak ; mindenkinek jogában áll azokat betölteni. A nép a forrása a teljes politikai
hatalomnak, őt illeti a teljes államhatalom ; amit a nép akar az törvény és nem lehet törvényt
alkalmazni a népakarat ellenében .”
Ebből következne annak ismerete, hogy tudd, nem vagy egyedülálló ! Bármikor más ülhet a
helyedbe !
És, ne csodálkozz azon, ha egyre többen lesznek, akik erőszakhoz fognak folyamodni, mert

azon az oldalon, ahol nem lehet lopni,
hatalmas a szegénység !
Talán megszívlelhetnéd – te, mint állítólagos keresztény – egy brazil püspök Dom Aloisio,
állásfoglalását :
„Mindenkinek jogában áll, extrém szegénység esetén, annyi árút magához venni, amit mások
emberszeretetből neki kellett volna, hogy adjanak.„
Ez ellen, ami a keresztény vallás alapja, sajnos nem lehet erőszakos hatalmi eszközökkel fellépni.
Ezt így fogalmazta meg Heiner Geißler német politikus :
„A jelenlegi gazdasági rendszer nem megfelelő és demokrácia ellenes. Ki kell egy új gazdasági
rendszerre cserélni.”

„Ha valaki engemet megtámad, hát visszaütök. - még ha az rendőr is, vissza ütök. Ha én
demonstrálok, élek az alkotmányban garantált jogommal, ezért nem hagyom magamat
senkitől megtámadni – de senkitől .”
(http://netepi.webnode.com © by BW)

Az emberiség kérharmad része éhezik.
Nem élhetek úgy, mint Krőzus !
leila :

Hol a határ ?
Nem egy alkalommal ragadtam tollat korábban a mérhetetlen profit-hajhászás egyik fájó vadhajtása
ellen, mely lassan de biztosan és törvényesen sok ember betegségét, vagy halálát okozza. Ez a
technikai fejlődés álarca mögé bújtatott, egyre több információ átvitelét biztosító elektromágneses
(EM) sugárözön, amit már kikerülni sem tudunk.
Hozzáértők becslése szerint az emberi fejlődés évezredei alatt szervezetünk megszokta a
természetes sugárzások nagy részét, bár némelyikük még okoz gondot. Ilyenek például, egyes, a
kozmoszból érkező, vagy a geopatikus, sugarak némelyike.

Nagyobb veszélyt azonban az emberek által előállított villamos
képződmények jelentik.
A hálózati 50 Hz-es villamos energia ugyanúgy rejt magában veszélyt, mint a napjainkban már a
gigahertzes frekvenciákra kiszorult telefonos-, rádiós-, informatikai átviteli eszközök EM-terei.
Csakhogy, míg az előző villamos terek kellő odafigyeléssel zömmel elkerülhetők, vagy hatásuk
mérsékelhető, addíg a másik csoporttal szemben ma már védtelenek vagyunk. - oly mértékben
elburjánzott alkalmazásuk a tér minden irányában, hogy ha közlekedünk, ha dolgozunk,
rákényszerülünk ebben a „sugárszmogban” mozogni, élni.
Már a múlt század közepén is számos tudós kereste a EM-terek és a megmagyarázhatatlan
betegségek közötti összefüggések okait. A világ orvosai felfigyeltek az ok és okozati
összefüggésekre, de a biofizikai magyarázatot csak az orvostechnikai eszközök fejlődésével sikerült
századunkban megtalálni.
A kérdés az, hogy

a technikai fejlődés „áldásait” meddig kell gondolkodás nélkül
alkalmazni.
Jelenleg ott tartunk, mint a mesebeli bűvészinas, aki gazdájától a szellemnek csak a palackból való
kiengedését leste el s amikor azt titokban kipróbálta, a szellem elszabadult.
Emberek ! A gonosz szellem szabadon kószál, már ellenünk fordult ! Az egyre fejlettebb eszközök
használatát reklám áradattal népszerüsítik, gondosan elhallgatva azoknak egészségkárosító hatását,
ha pedig valahol elhangzik, bérencek hada cáfolja az igazságot. A használók hada pedig nekik hisz
és önként dalolva rohan végzetébe. Az emberiség zöme teljes információs sötétségben van tartva és
a kivétel valamilyen módon hallgatásra van ítélve.
A címben szereplő kérdést újra és hangsúlyozottan fel kell tenni, mert míg korábban a fiatalok
használatára nem erőltették a modern „klütyüket”, ma már ők is a megcélzottak közé tartoznak.
Egy TV-hírdetésben a fiú örvendezve futkos a lakásban és örömmel tapasztalja, hogy mindenütt
gyors az internet... Orvosi kutatások alapja szerint az agy kifejlődésének befejeztéig (16-18 éves
korig) az EM-tér az agy fejlődését leállítja. Azon túl, hogy nem volna szabad fiatalokat ilyen
hatásnak kitenni, jelen helyzetben a reklám-etikai vétség kérdése is felvetődik.
Csatlakozott a bűnösökhöz az oktatásügy is. A Kossuth Rádió (KR) 2018. aug. 10.-i adásában egy
az oktatásügyben tevékenykedő hölgy ömlengett az „okos”-eszközök iskolai bevezetésének
mielőbbi szükségességéről. Szintén a KR 2018. aug. 24.-én reggeli adásában hangzott el a Diák
Internet jövő év végéig való bevezetése kábeles, vagy egyéb úton. Az „okos” telefon, a tablet és a

laptop, tehát szükséges rossz lesz. Az átálláshoz a tanárokat most fogják továbbképezni.
Gyanítom, hogy az információ a diákokhoz jórészt Wifi-n fog eljutni, ami súlyos vétek ! Ide citálom
a Kaliforniai Isnstitut agykutatói információját, miszerint az agyban lévő, grammonként több millió
magnetit kristály, nagyon érzékeny a sugár-terek mágneses komponensére. Ez zavar okoz az agy
működésében és ez az agy információ-cseréjét befolyásolja. A következmények az alvászavartól a
rákig széles sávon jelentkeznek. A Texasi Egyetem kutatói arra figyeltek fel, hogy a rákos sejtek
sejtszaporodása EM-sugárzásnak kitéve felgyorsult.
A kutatási eredmények megalapozzák azt a tényt, hogy

harcolnunk kell
gyermekeink EM-terektől való távoltartásáért, hogy
óvjuk Őket a vázolt és sajnos valós fenyegető következményektől.
Fel kell hívni döntéshozóink figyelmét, hogy
amit szorgalmaznak alkotmány-ellenes, de kimeríti a
veszélyeztetés fogalmát is.
Legyen határ !
A kiadó megjegyzése : A múlt század nyolcvanas éveinek elején megtámadta Németországban a
fenyőfákat a Borkenkäfer nevezetű kártevő. Elszaporodásuk nagyrészben a CO2 autókipufogógáz
megnövekedésével volt magyarázható. Tudosók serege bizonyította az ok és okozati összefüggést.
Mégis akadtak tudósok, akik jó pénzért az ellenkezőjét akarták bizonyítani. Mára már mindenki
előtt világos a CO2 káros hatása. De mindig lesznek tudósnak nevezettek, akik lelküket pár
Euróért eldaják ! Így van ez az EM-tér veszélyességével is ! Találd meg a határt !

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

BNB

A politikának nem csak az lenne a célja, hogy
az embereknek anyagi jólétet biztosítson, hanem a boldogságot is.
E cél elérése érdekében szükséges az
emberek rendszeres megkérdezése a
jólétükkel kapcsolatos érzelemvilágukról.
A Bruttó Nemzeti Termék-mutató (GDP)
nem mutatja ki azt, ahogy
az emberek élnek és érzik magukat.
ezért vállt szükségessé a
BNB (Bruttó Nemzeti Boldogulási)-mutató használata.
A Bruttó Nemzeti Boldogulási (BNB) mutató egy olyan adat, amely
a társadalom jövőjét megalapozó fentarthatóságot
az anyagi, a kulturális, és a szellemi értékek egymásrahatásán
keresztül,
amelyek egymást nem csak kiegészítik, de segítik is,
fejezi ki.
Négy oszlopáról beszélhetünk e BNB mutatónak
egy szociálisan igazságos társadalmi és gazdasági fejlődés elősegítése,
kulturális értékek megőrzése és fejlesztése,
a környezet védelme,
hibátlan, kiváló kormányzási és hivatali struktúrák
fejlesztése/létrehozása.
Hogy mind ez
hogyan valósul meg és
milyen lesz Magyarország,
csak is rajtad múlik !

Hadifogságom valótlan története
1945 után nagy divat volt a hazai földi halandók káderezése. Lapultunk ugyan, de bennem mindig is
volt némi csúfondárosság és szerettem ugratni a naiv vagy buta embereket.
Úgy 1950 táján berendeltek valahová. Kopott íróasztal mögött egy mosolytalan, savószemű,
nyeszlett ember ült és egy gyűrödt füzetbe mélyedt. Azután felnézett és unottan kérte : meséljem el
hadifigságom részletes történetét. Bennem megszólalt a kisördög és egy sebtében kitalált,
hajmeresztő történetbe kezdtem.
Tudja az úgy volt – mondtam -, hogy behívtak katonának. Ez nekem nem nagyon tetszett s kértem,
hogy élhessek fellebbezési lehetőséggel. Nem arattam nagy sikert s másnap meglehetősen goromba
szavakkal indítottak el.
Hosszú utazás után egy erdőben találtam magam, ahol egy törzsőrmester irodasátrában osztottak be.
Ez az ember mindig is szeretett hátul lenni, így is ismertem meg, mert a körlete felé tartva,
holdfényben a hátsóját pillantottam meg, amint egy fa tövében nadrágját letolva guggolt. Ettől
kezdve még sötétben is hamarabb ismertem meg hátulról, mint elölről. Nem szerettem. Szótlan volt,
ragyásképű és azt suttogták róla, hogy kommunista s a front mögött dekkol. Hogy ez igaz volt-e, ma
sem tudom.
A lényeg az, hogy 1945 tavaszán egyedül találtam magam, nyilván ottfelejtettek. Nem tudtam, hogy
véget ért a háború és, hogy hol vagyok. Élelmem nem volt, csak egy géppisztolyom és négy liter
fegyverolaj, ez utóbbit nemrég kellett vételeznem. Egy vastagtörzsű fa középmagasságában hajlékot
eszkábáltam s vártam, hogy jönnek értem.
Benszülöttek fedeztek fel és megtudtam, hogy a szingalézek földjén vagyok. Jól elvoltam, mert
rendszeresen tápláltak s elannyira gondomat viselték, hogy egy szép napon egy takaros csecsemőt
mutattak be nekem, mondván, hogy Ő a fiam és a SZINGA LÉZI nevet kapta. Még ma is levelezek
vele.
Amúgy nem unatkoztam, mert a párás levegőtől géppisztolyom állandóan rozsdásodott s ezért a
fegyverolajjal folyton pucolnom kellett.
Teltek a napok s a fán húzott rovásokból mindig tudtam, hol tartok.
Végül, úgy 1949 táján fegyveresek jöttek értem és elvittek. Hadifogságom kb. egy hétig tartott, mert
a katonák csak akkor tértek magukhoz ájult röhögésükből. Barátságosan közölték, hogy ők nem
állnak hadban velem, a háborúnak már régen vége és menjek haza. Zilált viszonyaik miatt éppen
akkor csak diplomata útlevél űrlapjaik voltak, így szakadt ruhában, diplomata útlevéllel a
szebemben s egy jól olajozott géppisztollyal keltem útra – Párizson át Ferihegyre. A Maszovlet
gépből kiszállva a SZERV először Marslakónak nézett, de magyarul szólva rögtön körülvettek.
Különösen a géppisztoly izgatta őket s érdeklődtek, hogy mi a célom vele. Megnyugodtak, amikor
közöltem velük, hogy nem a felszabadult uj rendszert kívánom megdönteni, hanem stukkeromat el
szeretném adni a Hadtörténeti Múzeumnak, hogy kifizethessem repülőjegyem előlegezett árát.
Oppardon, mondták és egy fekete autóval vittek a múzeumig, megveregették – nem a talpamat,,
hanem a vállamat s elszéledtek. - Hát ez volt az én történetem, kérem szépen.
A savószemű földrajzban és hadtörténelemben nem lehetett túl jártas, mert mosolytalanul nézett
rám, maradék méltóságát megőrizve összecsukta koszos füzetét és szó nélkül intve, utamra
bocsátott.
A valóságban amerikai hadifogságban voltam és hosszó idő múltán kárpótlást építettek be rozoga
nyugdíjamba. Kaptam egy kormánylevelet is, amelyben bocsánatot kértek. E fura írást ma is őrzöm.
Kedves Olvasó ! A hősi halált halt, hadifogságot szenvedett százezrek emlékét én is fájdalommal
őrzöm a szívemben. Bocsásd meg nekem ezért ezt az írást, mellyel csak egy rosszemlékű, sötét
rendszert akartam kifigurázni.
(Bayer Emil : Novellák, kiadása előkészületben. © by BW)

Legyél okos, mint egy kígyó és gyengéd, mint egy galamb,
ha nyerni akarsz.

Advent 1
Kis dolgozószobám melege melenget. Kitekintek az ablakon. Kint az ősz fáradtan fontolgatja,
hogyan enyhíthetné a nyár kudarcát - néhány napsugárnyalábot küld még ránk. De a kertek, parkok
hideg hajnalokon olykor már fázósan ködpaplan alá bújnak. És reánk köszönt az ádventi időszak, a
várakozás sejtelmes, sokat ígérő, - merem állítani - boldog időszaka.
Adveniat Regnum Tuum - jöjjön el a Te Országod -

imádkozzuk mi keresztények
nap, mint nap,
valamennyi
zsidó, mohamedán és más
testvérünkre is gondolva.

E hetek külsőségei, hagyományai is kedvesek. Előkerül a koszorú, gyertyákat gyújtunk, s egyre
többet gondolunk szeretteink megajándékozására, járjuk a boltokat, vásárolunk és sokan fájó
aggodalommal nézik elnyűtt pénztárcájuk soványságát. És a gyermekek... Ők is egyre többet
gondolnak a várt és vágyott - néha meg sem érkező - ajándékokra.
Az ünnepi hetek azonban nem csak külsőségekkel bírnak. Jó alkalmat szolgáltatnak arra, hogy
végiggondoljuk e napok csodálatos lényegét : a Megváltó születésére való várakozást.
De szabad, csendes perceinkben röviden végiggondolhatjuk múltunkat, jelenünket s jövőnket,
számot vethetünk : miben hibáztunk, mit kellene máshogy csinálnunk, tudunk-e másokért is tenni jó
szóval, tanáccsal, cselekedettel, példamutatással. Vajon tudunk-e gyűlölet nélkül élni ebben az
álságos, gyűlölettől terhes világban. Tudunk-e Istennel, a mi Jóságos, megbocsátó, Mennyei
Atyánkkal beszélni és tudjuk-e kérni az örökké közvetítő Szent Lelket, kérni arra, hogy közvetítse
az Úr felé a mi földi, gyarló, alázatos dadogásunkat.
Hát igen !
És tudunk-e valóban és tartósan alázattal élni, ha kell, lemondani és szeretetet gyakorolni...
Kedves Olvasó ! Isten szabad akaratot adott az emberiségnek és mi hogyan, hányszor élünk vissza
vele. Mennyei Atyánk egykoron Szent, Egyszülött Fiát küldte le a földre érettünk. E szent pillanat
bekövetkeztére emlékezünk, ezt ünnepeljük.
De gondolunk-e arra, hogy ezt a Jézust naponta hányszor, hányan csúfolják meg világszerte álszent
politikusok, csak a profitot hajhászó dúsgazdagok, a maffiák vezérei és vazallusai, az alvilág bárói
és fullajtárjaik, de mi egyszerű, gyarló emberek is.
Ezért hát legalább mi, hívő és hitvalló keresztények igyekezzünk a tőlünk elvárható mértékig
cselekedni szabad akaratunkkal, e szent akarattal. Cselekedni és imádkozni - szüntelenül.
Kedves Olvasó !

A nap fénye bágyadt és közeleg a Tél.
De ne feledd : én hiszem, hogy
minden december új májust ígér...
(Bayer Emil : Csillagfényű Ezüst Pára, http://artwiest.webnode.com, © by BW)

Hogy keresztény legyél, lenned kell.
Létezni csak akkor tudsz, ha a saját magad ura vagy.
Kerszténynek lenni, felelősséggel tartozni.

Ez egy Georg S. Wiest játék
Ez a játékos foglalkozás megváltoztatja a résztvevők életét. Eredményesebbé,
vidámabbá, boldogabbá teszi azt, úgy a családban, munkahelyen, mint más
emberi kapcsolatukban. A harminc-harmincöt perces foglalkozásokon
megtanulunk felszabadultan nevetni, szervezetünk boldogsághormonokat
szabadít
fel,
megerősödik
immunrendszerünk
és
csökken
a
stresszhormontermelődés.

Nem szükséges megházasodni,
de ha mégis,
hát legyél boldog !

Georg S. Wiest
(kiadó)

lélekgyógyász, pszichológus, a színpadi művészetek,
dramaturgia és a német nyelv tanára,
közgazdász.

Segítség kell ? Hívjál !

Én segítek !
Cím : Haleszi 5682., 2721 Pilis Tel.: 06-70-5876261
Email : gswiest@xemail.de gswiest@t-online.de
http://donaukunst.webnode.com

George Salex

Szerelem, Szex, Avagy...
Mit mond a párkapcsolatodról a közlekedési eszközökhöz való viszonyod ?
Közlekedési eszköz és párkapcsolat. Egyenlőségjelet kell közéjük tenni. Ahogy a járművedről
beszélsz, gondolkodol, úgy érzel a párodról is. Közlekedési eszközt választani olyan, mint párt
választani.
Kiválaszthatod őket biztonsági szempontok szerint, célszerűségből, takarékosságból, reprezentációs
célból, ill. stiling (dekó-kinézet) céljából.
Egyeseknek fontos a változatosság és a gyorsaság a párkapcsolatban is, másoknak fontos a
robusztos erős alkat, a családiasság, vagy a különlegesség. Sokan vonzódnak az „Oldtimer”-ekhez,
ami a tapasztalt korosabb pertnerben is megjelenik. Vannak viszont, akik a közlekedési eszközben
csupán használati cikket látnak.
Nem vagyunk szerencsére egyformák. Vannak, akik egész hétvégeket a járművük alatt fekszenek,
belenézve annak veséjébe is, vannak viszont a „Modern Időket” követve olyanok is, akik
nehézségeiket a párkapcsolatban inkább másokkal oldatnak meg, pl. céggel, pszichoterapeutákkal,
stb. Egyesek soha sem vennének új közlekedési eszközt, hogy megspórolják ez által a bejáratás
nehézségeit, na meg könnyebb használt közlekedési eszközt kapni, mint ujat ; míg mások csak új
közlekedési eszközt vásárolnak, mert az első szűzi élményről nem akarnak lemaradni és az ember
soha sem tudhatja, hogy az előd nem e rontott el a bejáratásnál valamit...
Korai kuplungelhasználódás jellemzi az olyan párkapcsolatot, amelyikben a résztvevők nem tudják
együttélésüket véglegesíteni.
Gyujtási nehézségei vannak azoknak a pároknak, akiknél valamilyen okból a párkapcsolat már nem
funkcionál rendesen.
Koccanásos balesetek jellemzik a párkapcsolaton belüli folyamatos összetűzéseket is.
Nyílvános közlekedési eszközt használók esetében is nagyon fontos az ok, amiért ők ezt a
közlekedési eszközt előnyben részesítik.
Motorfan-oknál fontos az élmény, amit egy partnerrel csak szép időben lehet át-, megélni, ill.
szükséges hozzá egy, aki kemény az élet dolgaiban.
Lakókocsit előnyben részesítik azok, akik a partnerben ehy meghitt családiasságot keresnek, de az
mégis változatos legyen.
Vezetési stílus és a partnerrel történő emberi kapcsolat összefüggései szinte már magától értetődőek.
Több közlekedési eszközt egy időben birtokolni, utal a párkapcsolat sokrétűségére, ami a mai
pénzügyi helyzetben egyre jobban lehetséges lesz.

A hittérítő szava :
Nem állítom, hogy a feleségemnek hamis a nyelve,
de
az őslakosok messziről hozzájárnak, hogy
a nyálával kenjék be mérgező nyilaikat.
(George Salex : Szerelem, Szex, Avagy..., http://artwiest.webnode.com © by BW)
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A kilincspucoló
Tartalom
Előszó
Viselkedési normák
A cégképviselő pszichológiai jellemzői
Eladástechnikák

Eladástechnikák
Találkozol az aluljáróban egy barátságtalan jelenséggel, rendetlen, visszataszító, fáradt és
bizonytalannak tűnő. Könyörög egy szál cigarettáért. Kell ennek az embernek eladástechnika ?
Alapjában véve nem, bár egy megfelelő gyenge-eladástechnikával valószínű, eredményesebb lenne.

Aki semmit sem teljesít, annak csak is a
semmit-teljesítő-eladástechnika kell !
De Te, akarsz valamit teljesíteni. Neked van egy munkaterületed, egy hivatásod, Neked kell egy
megfelelő eladástechnika is !
Minden ember más

Mit vásárol, ha valamit vásárol ?
Miért vásárol ?
Milyen előfeltételnek kell maradéktalanul meglennie, mielőtt eldönti a
vásárlást ?
Hogyan jön létre ez az előfeltétel ?
Munkamódszer
Kérdések
Nyomtatványok
Megoldások
Esetek

Minden kudarcod
újraprogramoz és felkészít
egy másik feladat
végrehajtására.
(Georg Wiest : A kilincspucoló, http://artwiest.webnode.com © by BW)

Georg S. Wiest

Szabadság
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

Hagyjuk Istent, génjeinket,
sorsunkat
szabadon életünkben megvalósulni és
legyünk azok,
akik valójában vagyunk.
(Georg Wiest Szabadság, http://artwiest.webnode.com © by BW)
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