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Mi lesz a folytatás ?
1984-ben írtam arról, hogy nem kell félnünk a science-fiction regényektől és filmektől. Akkoriban a
science-ficton művészet kezdetén az írók az emberiség jelen gondjait egyszerűen áthelyezték
futurisztikus, nem létező, kitalált környezetbe és próbáltak azokra izgalmas körülményektől körítve
megoldást találni. Aztán felhígult az írók tábora és automatikusan ellanyhult az érdeklődés a jelen
gondjai felé. Mást akartak az olvasók és a nézők !
Aztán megjelentek a robotok. A robotok vették át a történetekben a jó szerepét a rosszal szemben.
Védték az embereket és tették azok jövőjét gondtalanná. Az embereket megint érdekelte a sciencefiction. Sajnos a valóság más volt ! A robotok elvették az emberek munkáját. Nőtt a
munkanélküliség ! A könyvekben felvázolt és a filmvásznon megjelenített u.n. az életünket
megkönnyítő robotok viszont elmaradtak. A mixeren és a háztartási aprítón kívül szinte semmi sem
könnyítette meg az életünket ! Az emberek csalódtak !
Aztán megjelentek a rossz robotok is. Az életünk gondja baja már a robotoké lett. Robot harcolt
robot ellen. Az ember kívülálló maradt ! De aki kívül marad az élet nagy eseményein, az előbb
utóbb kívülállónak, kirekesztettnek, kisemmizettnek érzi magát. Az emberek megint mást akartak !
És akkor megjelentek az emberi érzelmekkel rendelkező, fejlődőképes, szinte lélekkel rendelkező,
az embert szerető robotok. Csodálatos dolog ! Ha már senki sem szeret bennünket, mert nincs
munkánk, vagy van, de többet kell dolgoznunk, - a helyett, hogy a robotok dolgoznának
értünk/helyettünk - nem jut elég a megélhetésre, felbomlott a család, nincs aki, kifizesse a megemelt
energiaköltségeket, stb., akkor, nos akkor még mindig ott vannak a robotjaink. Legalább is a
képernyőn és a könyvben. Elbódulhatunk rajtuk !
Mi lesz a folytatás ?
A folytatás, már párszor lejátszódott az emberiség történetében. Amikor az emberek felocsúdtak a
mámorító bódulatból és összetörték a gépeket.
Összetörték a gépeket, mert nem lett jobb az életük a gépek által, mert elvesztették a munkájukat a
gépek miatt és a gépekkel termelt haszonból nem részesedhettek, kisemmizettek, földönfutók,
jogtalan robotok lettek.
Kinek az érdeke az, hogy minket újabb és újabb robot-történetekkel bódítanak ? Miért nem
részesedünk abból a haszonból, amit az értünk és általunk előállított robotok nekünk
megtermelnek ?
A kiadó megjegyzése : E cikkem még 2004-ben jelent meg. Ma 15 év elteltével, amikor az éhség, a
reménytelenség és a munkanélküliség által utcára hajtott francia sárgamellényűek már hónapok óta
tüntetnek és randalíroznak, amikor Németországban és az EU-ban, sőt az egész világban
esélytelenül vegetál úgy hét és fél milliárd ember, miközben pár százezer a világ teljes vagyonát a
zsebében tartja, megkérdezem aktuális vajon még e régi cikkem ? Változott vajon a világ valamit is
e eltelt 15 év alatt ? És, nyugodtan, büszkén mondhatom : igen, változott !

Rosszabb lett a világ és benne az emberek helyzete !
Ez a meztelen valóság !

Bayer Emil

Fekete június
Mégegyszer, utoljára, könnyezve - Trianonról...
Ha északról jöttél
s tekinteted siklott a
kéklő hegyen át :
előtted feküdt
Nagymagyarország.
Igen, gyönyörű
Magyar Ország
Tájak, falvak,
városok, nyájak,
virágos rétek, erdők,
dúslombú fák...
Hazánk dolgos népe
vetett és aratott,
itthon és külhonban
sok sikert aratott.
Azután jött
seregnyi
szénfekete holló,
szárnyuk alatt
megannyi
méreghegyű olló.
És szabdalták, szabdalták
Hazánk
agyongyötört testét,
míg fájón sok hősünk
nem látott holnapot
és estét.

Kilencszázhúsz június 4 :
átkos Trianon elveszett
az igazságba vetett
bizalom.
Istenem !
Szeresd hát
a Magyart
űzd el a zűrzavart.
Adj, ó adj hát
égi étket
és bort, búzát,
békességet !
A kenyér és bor
Szent Fiad
Teste és Vére :
imával, alázattal
esedezünk érte...

Bayer Emil
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Mottó :
90-ben megtörtént a politikai rendszerváltás. Most pedig a gazdasági rendszerváltás fog
megtörténni. (Egy kereszténydemokrata politikus 2003-ban)

Hogyan bízzam bennük ?
Tudott dolog, hogy a kommunisták már 1960 óta tudatosan készítik elő hatalmuk átmentését a
kapitalizmusba. Az elején még az orosz csoda-fegyverekben bízva, majd a józan túlélés
stratégiájában. Ez pedig a következő volt :
Mindent a lehető legapróbb részletekbe menőkig felmérni és megtudni a kapitalizmusról, aminek
úgy a gazdasági, mint az erkölcsi ereje messze túlhaladta a kommunistákét. Ez már a 70-es évektől
látható lett.
Kiválasztott kommunisták kiválasztott utódait felkészíteni a kapitalista gazdaságra és
gondolkodásra. E célból ezen elit rétegek amerikai és nyugateurópai beiskolázása.
Párhuzamosan a tömegen agymosást végezni, azokat tudatlanságban tartani és irreális eszmékkel
táplálni. (Pl.: Senki sem akart dolgozni, de mindenki jól akart élni ! - Egy önállótlan, a kommunista
elittől függő társadalom létrehozása. )
Az u.n. NÉPVAGYON ellopása. Vagy a szó szoros értelmében, a rendszerváltás körüli zűrzavarban
el lett a pénz lopva, vagy a privatizáció útján. Ismert az eset, amikor a kommunista vezérigazgató
máról holnapra, éjszaka felvásárolta - a havi 5 - 6 ezer forintos fizetésén összekuporgatott pénzén a gyárat és kapitalista lett. Majd átjátszotta a vagyont, elbocsátotta a munkásokat és tönkre tette a
régi céget.
Új u.n. tisztára mosott cégek alapítása, vagy a tönkre tett privatizált cége átvásárlásával, vagy az
ellopott pénzek külföldi befektetőként történő megjelenítésével.
Az összes állami és kulcspozíciókba hithű embereket ültetni, akik a rendszerváltást követően
gondoskodtak arról, hogy senkinek se jusson a lehetőség, egy esetleges felelősségrevonást
kezdeményezni. Majd állítólag ezek a lopások elévültek !
BÁR ÉN KÉTLEM, HOGY
A MAGYAR NÉP VAGYONÁNAK AZ ELLOPÁSA VALAHA IS ELÉVÜLHET !
(a kérdés csak az, hogy van-e államügyész, amelyik ugyan ezt, így fel meri tenni ?)
Mind ezek eléréséért természetesen megfelelő szövetségeseket kellett találni. Pl.: - az amerikai
világuralomra törő imperialista háborúk támogatásával. - az elmaradt, ill. a fejlődésben lévő
országoknak a gazdasági és kereskedelmi globalizációtól történő függőségének az erősítésével. Ez
által új életteret kap a globális tőkéhez csatlakozott kommunisták kezén lévő lopott tőke. - a cél
szentesíti az eszközt jelszóval szövetséget kötni az ősi, de elvbarát ellenséggel, a fasisztákkal.
Nos, hát, ez történt ! Megtörtént !
Állítólag, volt rendszerváltás. Mentek a kommunisták, jöttek a kommunisták. Csak most már
vadkapitalistáknak hívták őket.
Aztán, jöttek az elitiskolákban kiképzett fiaik és átvették azt, amit a vadkapitalisták összeloptak és
mosták a kezeiket.
A kormányok közben pedig, jöttek - mentek és a kommunisták mindig ott ültek a pozíciókban.
Sőt !
Ők még most is ott ülnek a pozíciókban ! Mert, ugye az állítólagos rendszerváltás előtt ugyan azok
voltak a hatalmon és a kormányban, mint most.

HOL VAN A POLITIKAI RENDSZERVÁLTÁS ?
HOL VAN A GAZDASÁGI
RENDSZERVÁLTÁS ?
Jól dolgoztak a kommunisták. Mindent jól előkészítettek.
Te, pedig, megint csak a hülye maradtál !
A kiadó megjegyzése : Kivonatok egy 2003-ban írt cikkemből. És, megkérdezem, kik ülnek most a
székekben ? Kiknek a kezén van ma a Magyar Nép vagyona ? És, milyen esélye van a vagyontalan,
éhbérért dolgozónak ? Boldog vagy, hogy kimehetsz külföldre ismét éhbérért dolgozni ?

Jobb lesz

Gyermekeinknek jobb lesz !
- mondotta Rákosi.
Gyermekeinknek jobb lesz !
- mondotta Kádár.
Gyermekeinknek jobb lesz !
- mondotta Gyurcsány.
Gyermekeinknek jobb lesz !
- mondják az EU-ban.

És jobb lett ?
Vagy ez ugyan az a bódítás, amivel az embereket a halál utáni jobb életre butítják, hogy
könnyebben lehessen kizsákmányolni őket !
Mert kinek lett jobb ? Mindig csak annak a pár száz családnak, akik valamilyen alapon a nép
megtermelt javait ellopták. Régen az arisztokraták, az ősiség vélt jogán, ma a kisztitkárvezette
kádárkommunisták a szabadrablás alapján, a senki által sem értelmezhető globalizmus zászlója
alatt.

Jól hangzik !
És
rá lehet valami másra fogni !
Mi változott az elmúlt évszázadok, -ezredek alatt ? Semmi ! Soha sem lett a népnek jobb ! Mindig
csak a gátlástalan harácsolók, akik a megfelelő időben a megfelelő helyen voltak, gyarapodtak. Lett nekik jobb !
Kedves bódítók, akik minket tűrésre tanítotok és egy megvalósíthatatlan reményt prédikáltok !

A jövő nem a jövő gyermekeitől, akik
azt nem is építik,
lesz jobb, hanem
a ma emberétől,
aki azt építi !
Ha nekem most jobb lesz, akkor a gyermekeimnek is jobb lesz. És, akkor azok a gyermekek, akik
egy jobb jövőbe születtek, fognak egy még jobb jövőt építeni !
De ha ti mindig mindent elloptok és mi csak nyomorgunk, nem lesz a jövő nekünk soha sem jobb !

Tehát, ne hazudjatok, hanem
adjátok vissza azt, amit elloptatok !
A kiadó megjegyzése : E cikkem 2007-ben jelent meg. Nos a minap egy fiatal német szocialista
politikus felvetette a nagy gyárak, mint pl. BMW, privatizálását. Nagy volt a felháborodás és
mindenki a megbukott szocializmust emlegette ! De sajnos sehol a világban nincs az embereknek
munka, amiből meg is tudnának emberhez méltóan élni, biztosítva. Sőt hiányzik a megfelelő
emberhez méltó lakhatóság biztosítása is. Mert, ha egy ember, aki dolgozik és nem keres annyit,
hogy lakást tudjon fenntartani, ill. gyermekének rendes ruhát venni, vagy egy iskolai kirándulást
megfizetni, akkor ott valami nagy baj van a megtermeltek elosztásával !
Nos biztosan tudom, hogy Francia országban, Brazíliában, Indiában és még sok más országban is
sikeresen működött a tulajdonosoktól tönkretett vállalkozások munkások általi kézbevevése és
üzemeltetése. Nem automatikusan rossz az, ha valami közkézre kerül. De ne az anonim köz kezére,
hanem a konkrétan ott dolgozók kezére, mert csak azok tudják azt üzemeltetni is !

Bayer Emil

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 kell közölnöm, hogy szeretett költőnk és
írónk 2018-ban, röviddel a századik születésnapja
előtt elhunyt.
Így ismét egyel kevesebben emlékeznek Trianonra !
Vagy talán, mégsem ?

Georg S. Wiest
Mint tanár, közgazdász és lélekgyógyász, rendelkezik Georg S. Wiest olyan
pszichoterápiai tapasztalattal, amely alkalmassá teszi őt a sokszor lehetetlennek
tűnő konfliktusok, legyen
az belső, avagy külső,
kezelésére és megoldására.
„Segítség kell ?” „Hívjál !”
- állt ez a kétsoros hirdetés
egy
kulturális
és
programtájékoztató
újságban
1985-ben.
Természetesen
egy
telefonszám is hozzá tartozott. Ez Georg
Wiesté, egy magyarországi svábé volt, aki
Gottmadingenben élt. Aki felhívta, hamar
megállapíthatta, hogy szokatlan hirdetése
mögött semmilyen anyagi érdek sem
húzódott meg. Az akkor 43 éves, tényleg
megpróbált a lehetőségeihez mérten más
embereken segíteni. A művész és
közgazdász azokhoz az emberekhez
számította magát, akik az életüket rendbe
tették. És ezen emberek - gondolta ő - kell,
hogy a többieken segítsenek, azokon,
akiknek nem sikerült. Egy jobb jövő
érdekében.
A következő írások kiadója
Pedagógiai és didaktikai levelek 1983-tól
Tanzlandschaft 1985-től
Izzó Parázs 2004-től
Buch Wiest könyvkiadó 2014-től
KerzenLicht 2017-től

Segítek neked !
Georg S. Wiest
Életfilozófiai-életviteli tanácsadó
Érdeklődsz ? Vedd fel velem a kapcsolatot !
2019 február

06-70-5876261
gswiest@xemail.de
gswiest@t-online.de
gs.wiest@yahoo.de

Georg S. Wiest

Vállalkozom
Én azért dolgozom,
mert
a teremtő munkában
örömömet lelem.

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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Tanítóink
Beültem a régi padomba az osztályomban, átfutottak az emlékek, zajongások,
illatok, izgalmak, élmények rajtam. Nem változott semmi. Csak egy kicsit
porosabb lett minden. Ember lettem !
Mindenki láthatja hol tart ma Magyarországon a jövő alapját biztosító – a demokratikus
parlamentarizmust megvalósítandó – független államhatalmi ágazat. Azon fiatalság nevelése és
művelése, akik egyszer majd a jövő építését felelősséggel átveszik.
Ha az ember egyszer megengedi, hogy a fiatalság nevelésébe politikai hatalmi erők beleszólást
kapjanak, az, azt jelenti, hogy

az emberi méltóságot lábbal tiporják.
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leila

Gagyi, vagy minőség?
Ahogy haladunk előre az időben, egyre gyakrabban találkozunk a megállapítással, hogy a vásárolt
árucikk váratlanul, rövid idő alatt tönkremegy. Ilyenkor azután szánkon különböző szólamok
csúsznak ki, melyek a minőséggel ugyan kapcsolatosak, de a régi illem szerint nem kompatibilisek
a nyomdafestékkel. Környezetem úgy ismer, hogy mint mondani szoktam,

a lehetetlenre vállalkozom, a csodára még egy kis halasztást kérek.
Anyagiakban nem dúskáló környezetem ilyenkor engem kér meg a diagnosztizálásra mert tudják,
hogy ha lehet szenvedélyesen szoktam nekiállni a hiba kijavításának. Rendre kiderül, hogy az első
mondatban tett megállapítás rámutat arra a jelenségre, nem véletlen,

tudatos minőségrontás áll a háttérben.
Először még kételkedtem amikor azt hallottam, hogy egy világhírű kézi szerszámgépeket gyártó cég
iparinak hirdetett gépeibe a továbbiakban a barkácsgép alkatrészeit építi be, majd jött az újabb
„pofon”, fejlesztőit utasította,

nem szabad hosszú élettartamú eszközöket kitalálni !
Tudomásomra jutott, hogy egy nagy múltú és jó hírű műszaki egyetemünk foglalkozik egy
kutatással, hogyan lehet a minőséget úgy lerontani, hogy az élettartam garanciális idő plusz egy kis
időre korlátozódjon. Igaz! Hová jutottunk ? A tartós fogyasztási cikk fogalmát törölni kell
szótárunkból ? Gagyisodik a világ ?
Korábban javításokhoz még elfogadható áron lehetett pótalkatrészt vásárolni, ma már szinte
lehetetlen, legtöbbször csak szervizekben és olyan áron, amely összemérhető a készülék árával.
Olykor, ha sikerül az eszköz Achilles-sarkát megtalálni és orvoslására van lehetőség, még a
konstrukcióba is szükséges belenyúlni s az eredmény egy jobb készülék lesz. Sajnos ez a lehetőség
is lassan a múlté, mert egyre rafináltabb módokat találnak ki a javíthatatlanság érdekében. Ez azután
azt eredményezi, hogy a zömében még jó termékek a „kukában” végzik. Javíttatni csak nagy értékű
dolgokat érdemes.
Vizsgáljuk meg a jelenség hátterét!
A világon felhalmozott tőke keresi piacát s befektetési lehetőségekben találja meg helyét.
Közgazdasági tananyag, hogy a pénz akkor szaporodik gyorsan, ha gyorsan „megfordul.”
Magyarul, ha az innovációba, gyártásba befektetett tőke hamar árúvá válik és eladásra kerül. Ha a
termék rövid élettartamú, újat kell vásárolni. Pörög a pénz! Kinek jó ez? Egyértelmű... A gazdag
országok polgárai még elviselik ezt a fokozódó terhet, talán még örülnek is az új dizájnnak, hiszen
az újabb típusok gyorsan változtatják külalakjukat, de a szegényebb népek melyek félgyarmati
sorban élnek egyre nehezebben. Az importált termékek olyan mennyiségben özönlenek be
országunkba, hogy azokkal a vizsgáló intézetek nem tudnak lépést tartani, sokuknál még az
életvédelmi ellenőrzések is elmaradnak. Felmerül még a gondolat,

mi van, ha az
élelmiszerek
vizsgálatánál derül ki a
turpisság,
olyan, ami az ipari gyártmányoknál
is napvilágra került !
A kiadó megjegyzése : Szóval az
USA-ból elindult egy fogyasztói
mozgalom, aholis a tönkrement
műszaki termékek nem lesznek
kidobva, hanem a rendszeres
összejövetelek alkalmával, közösen,
kilesznek javítva.

Georg S. Wiest

Szabadság

Hagyjuk Istent, génjeinket,
sorsunkat
szabadon életünkben megvalósulni és
legyünk azok,
akik valójában vagyunk.
https://vimeo.com/226901159
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Szerelem,
avagy...

szex,

című műve alapján egy Georg S. Wiest
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https://vimeo.com/235006653
https://youtu.be/lWwnQTOctNI
Ali, aki fel akar ülni a tevéjére, így fohászkodik Allah-hoz :
Uram, segíts !
Majd nagy lendületet vesz, felugrik és a teve másik oldalán, leesik. Fel
áll, leporolja magát, felnéz Allah-hoz és mondja :
Köszönöm Uram ! - de ne olyan nagyon !
… és csillog a szeme … és néz és néz és nevet és a szemében él !
Én meg nézem, amit a szája széthúzódik, a nevetés ráfagy az arcára, kis kezei ökölbe szorulnak, az
ujjai elfehérednek, a karjai 45 fokban előregörcsösödnek. Majd elkezd ugrálni, … és ugrálni, … és
ugrálni, … és ugrálni és ugrálni, és ugrálni, és...
… és nem tud semmiről.
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