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OTP és a Magyar Korrupció
Képzeljétek el. Van egy ügyvédnőnk, akit a törvény kirendelt – mert azt hiszi a törvény, hogy mi
hülyék vagyunk és arra gondolnak, hogy a bírók is hülyék – és persze nem tesz semmit, ami a
feladata lenne. Mert mi is lenne a feladata egy ügyvédnek ? Hát képviselni, támogatni és segíteni az
ügyfelét ! Ehelyett viszont végigüli a tárgyalást, megírja a beadványt, pontosabban jól-rosszul
lemásolja az általam megfogalmazottakat és felveszi a, na valljuk meg, feltételezhetően nem magas
honoráriumot, amit az állam neki fizet.
Ez is egy módja a jogász-munkanélküliség leküzdésének !
Csak úgy belegondoltam. Az Európai Emberi-jogi Bírósághoz bárki fordulhat ügyvédi képviselet
nélkül, mert az ottani bírák nem funkcionális analfabéták – mint Magyarországon -, ott értenek a
leírt szóból ! Hja, de, hát Magyarországon vagyunk ?!
Mert miről is van szó ? - amiről a törvény úgy gondolja, hogy mi, a hülyék, ahhoz nem értünk !
Az OTP Bank pilisi kirendeltsége kiadott egy kölcsönt minden jogi alap és biztosíték nélkül és az
ügyintéző személyes haszna céljából. Egy kölcsön felvételéhez, még az elmaradt magyar
bankrendszerben is, kettő kell :

visszafizethetőség és megbízhatóság.
Na már most, egy ember, akinek nincs rendszeres állandó jövedelme, sőt még vagyona sem, hogyan
számítható a megbízható és visszafizethető kategóriába ? Úgy, hogy az OTP-ügyintéző, aki azért
kapja a fizetését, hogy kölcsönöket bíráljon el és adjon ki, még erkölcstelenül pénzt akart keresni és
jutalékot kapni azért az elnemvégzett munkáért, amiért valójában fizetést kap ! Egy azonos
munkáért, két fizetés ! Hát ez csak is az OTP-nél lehetséges ! De ez nem egyedi eset ! Sajnos az
OTP-nél ez bevált valóság. Azért, hogy az ügyintézők fizetésüket kiegészíthessék, sorra adják ki a
kölcsönöket, minden alapos ellenőrzés nélkül. Hogy az OTP károsodik ? Kit érdekel ?! Majd
kifizeti a kárt az állam, az adófizetők és jönnek a behajtók, jó pénzt keresve ! Nem véletlen van
ebben az országban oly sok

bedőlt kölcsön és reménytelen, esélytelen eladósodott !
Miután a magyar politikusok is részesei ennek a gazemberségnek – hiszen a részvényeiken
keresztül ők is részesednek – nem láttam lehetőségét annak, hogy az OTP ellen e eljárás miatt pert
nyerjek. Hiszen maguk a bírók is meg az egész államapparát az OTP-t védi. Ezért döntöttem úgy,
hogy egy egyezséget ajánlok fel az OTP-nek, aholis ők elkerülhetik a nyilvánosságot. Nem
fogadták el.
Szóval itt tartunk, hogy az első tárgyalást elveszítettem – mint várható volt – és most megy a
fellebbezés. A legszomorúbb az, hogy az állam által kirendelt ügyvédnőnk is az OTP oldalán áll és
semmit sem tesz e gazemberség felfedésére.
De több is veszett Mohácson ! Abban reménykedem, hogy valamikor eljutunk a végső döntésig,
amivel mehetek az Európai Bíróságra. - hiszen még csak 76 éves vagyok.
Ez viszont már nem érdekli őket, hiszen az messze van. Az ottani ítéletek, még ha elmarasztalóak is
nem kapnak itt Magyarországon nyilvánosságot és így

az OTP tovább csalhat és károsíthatja a Magyar Népet.
- a magyar korrupt, politikusoknak nevezettek védelmével !

Bayer Emil
Imádkozzál és
dolgozzál...

Hová tartunk ?
Fiatalok, derűsek
voltunk,
nem volt gond
majdani holtunk,
egyszerű :
boldogok voltunk.

hol hagytuk el
a szerénységet ?
Ma már
milliárdos vagyonok,
szegények és
nagyon gazdagok :
nyugtalanít a
könyörtelen lényeg :
egyre többen
nagyon-nagyon
szegények !

Nyaranta
otthonunk volt
egy sátor
birodalmunk a
vízparti tábor.
Hogy is volt ?
Előttünk a
tábortűz ég,
felettünk a hold és
a csillagos ég...

Mint mindig,
most is
kérve-kérlek :
a szegényt,
az igazat védjed...

Nékünk nyíltak
réten a virágok,
öleltük hát
az egész világot...

Istenem !
Torold meg
a gazságot
s tégy, ó tégy
fényes igazságot !

Most ? Egy fájó
gondolat éget :

(2009.03.03.)
(Bayer Emil : Életmű, kiadásra előkészületben. © by BW)

… és nézem a szilvafát…
… és gondolkozom …
Vannak élőlények és vannak férgek. Az élőlények fejlődni akarnak, előre jutni, szaporodni, a célba
érni, - élni akarnak.
A férgek mind ezt meg akarják akadályozni, - megsemmisíteni.
Te melyikhez tartozol ? - kérdeztem magamat.
Ha viszont megnézem a férgeket, - ők is élni akarnak ! Élni és ezért megakadályozzák az
élőlényeket a szaporodásukban, fejlődésükben, céljaik elérésében. Ők így szaporodnak, fejlődnek és
érik el céljaikat.
Tehát mind a ketten ugyan azt a célt követik, akarják megvalósítani, elérni - csak egymás rovására.
Mit akarnak ? - Élni. - Egy célt elérni.
Ha az élőlény, csak úgy tud élni, hogy mindenféle trükköt és védekező eszközt használ és ha a
féreg, csak úgy tud élni, hogy az élőlényt elpusztítja, vagy legalábbis azt károsítva akadályozza az
életben, akkor arra kell gondolnom, hogy az élet abból áll, hogy a másikat elpusztítom. A másik
ebben az esetben, lehet egy is és annak végtelen többszöröse. A végtelen többszörösre jellemző, az
azonosság az élet akarásában, az útban és a célokban.
Csak úgy élhetek, ha a másikat elpusztítom ?
Az összes vallás, az összes rege és monda, valamint mese magában hordozza az emberiség azon
vágyát, hogy valamikor volt egy idő, amikor az élni akaró is és a féreg is békésen megélt egymás
mellett és valamikor eljön még az, az idő ismét. Ha nem itt a földön, hát majd a mennyben. Azaz a

földi élet után. Ez lenne a cél ? - valamikor ismét békében élni ?
Minden élőlény és minden féreg azért harcol, hogy a harc végén, vagy itt a földön, vagy a
túlvilágban, boldogan élhessen.

A boldogság azt jelenti, hogy az élőlény hagyja a férget nyugodtan
rágcsálni, a féreg pedig, csak annyit eszik az élőlényből, hogy azzal, azt
ne károsítsa, hanem azt fejlődésében serkentse.
Békés egymás mellett élésben, szeretettel segítik egymást, a nagy cél elérése érdekében.
Igen. Valamikor, amikor alig élt ember a földön, a természet pedig dúsan elkényeztette azt a pár
élőlényt, akkor boldogságban élt az ember, harmóniában a természettel, akkor volt a Kánaán.
De azóta a föld megváltozott - nem utolsó sorban az ember féregszerű viselkedésének
eredményeként - , már nem ontja oly dúsan termékeit, nem kényezteti el az embert. Az ember pedig
szintén megváltozott. Már nem csak, hogy alig van, hanem túl sokan is vannak. Ember az ember
hátán él.
Olyan ez, mint amikor a férgek elszaporodnak egy fán és lerágják annak teljes zöldjét. Majd vagy
tovább mennek egy másik fára, vagy elpusztulnak.
Nos mit csinál az ember ?
Tovább megy egy másik bolygóra ? Már keresik és kutatják a módját, hogy az emberiség
áttelepülhessen egy másik bolygóra, sőt benépesíthesse a világmindenséget.
Mert ha nem ?
Elpusztul az emberiség ezen a lerágott bolygón !

Ez lenne az élet célja ?
Mindig tovább menve és tovább terjeszkedve, harcolni és harcolni
egymás ellen?
(Epigrammák 2002, https://youtu.be/nV_39eNFH1c © by BW)

Csak a nevük, más nem ?
Az amerikai haditerveket nem
befolyásolja, hogy az ENSZ mit
dönt.
Hír a Kossuth Rádióból 2003.02.05.-én 8 o.-kor.
Minek az ENSZ,
ha nem törődik vele a világ egyik legnagyobb
hatalma ?
Az a hatalom, amelyik állítólag a demokrácia
példaképe !
Az, hogy a kommunisták nem törődtek az emberek véleményével,
azt tudjuk, megszoktuk,
hiszen az egy diktatúra volt.
Az, hogy a kommunisták semmibe vették a világszervezetet,
azt tudjuk, megszoktuk,
hiszen az egy diktatúra volt.
Az, hogy Izrael semmibe veszi az emberi jogokat és az ENSZ-et,
azt tudjuk, megszoktuk,
hiszen az egy diktatúra.
Az, hogy az Egyesült Államok semmibe veszi az ENSZ határozatokat,
azt tudjuk.
Megszokjuk ?
Talán ez lenne a demokrácia ?
Akkor,
mi a különbség a diktatúra és a demokrácia között ?
Csak a nevük ?
Más nem ?
(Epigrammák 2003, © by BW)

leila

MIÉRT 4
Úgy érzem kiegészítésként – bár korábban aktuálisabb lett volna – írok három előző cikkem
műszaki hátteréről az okok okairól. Publikációk igazolják, hogy korunk élőlényeit érő sugárdózisok
a villamoság elterjedése előtti időkhöz viszonyítva, a kozmikus és geopatikus sugárzásokat
mintegy két-, háromezerszeresen múlják fölül helytől és időtől függően napjainkban. Tudjuk azt,
hogy az emberi szervezet évezredek alatt nyerte el mai állapotát, valamint azt is, hogy kialakulása
lassan ment végbe, gyors átalakulásra nem képes, éltét a természet erőire támaszkodva élte,
immunrendszerét természetes ellenségeivel szemben fejlesztette ki. Felépítése egy csodálatos
biokémiai képződmény elektromos felügyelet mellett – mai hasonlattal élve. Szabályozott
rendszerét központi processzora az agy működteti. Utasításai idegeken futó elektromos jelek útján
jutnak el a test szerveihez, ahonnan a működést figyelő szenzorok juttatják vissza az agyhoz az
aktuális mért értékkel jellemzett pillanatnyi fezültséget s ha szükséges az újabb utasítás
változtatásra ad parancsot. Az alacsony szintű villamos jelek biztosítják az egészséges életmenetet
mindaddig, amíg ezt egy külső hatás meg nem zavarja. Ez lehet baleset (idegsérülés), betegség,
vagy egy olyan külső elektromos mező, mely „elfedi” a normális működést a normálisnál magasabb
szintjével és eltérő jellegével. A megzavart rend a szervek egymásközti kommunikációját is
felborítja s ez valamilyen betegséget eredményez. A kortól, nemtől, egyéni érzékenységtől is függő,
sokszor a megszokott vizsgálatokkal ki nem mutatható kórokokra a mai orvoslás nem tud választ
adni, ha azt egy eddig nem közismert ágens, pl. az elektromágneses sugárzás okozza.

Marad a tüneti kezelés, ami még tetőzheti is a bajt.
Miként juthat el egy zavaró jel szervezetünkbe? Ennek több oka is lehet. Környezetünkből
természetes úton a légkörben lévő töltés változása az arra érzékenyeknél okozhat átmeneti
gondokat. Ez azonban csak átmeneti, egy zivatar után elmulik. A tartósan fennálló zavartér azonban
már visszafordíthatatlan betegségeket is okozhat. Ilyenek lehetnek a váltakozó áramú mágneses,
elektromágneses terek, melyek előállítása már az ember lelkét terheli s a „civilizált” társadalmak
már oly kiterjedten alkalmaznak, mely ma már az emberiség ellen fordult anélkül, hogy arról
sokaknak tudomása lenne.
Lássuk a fizikát! Ha egy vezetőben áram folyik körülötte mágneses tér keletkezik. Ha ez időben
változik, akkor a közelében elhelyezkedő vezetőben is feszültséget kelt. Ha ez a vezető egy élő
szervezet része, a zavaró jel már bejutott pl. az emberbe és megfelelő szint esetén annak normális
működését blokkolhatja. Némileg bonyolultabb az elekromágneses(EM) hullámok átadása, melyeket
egy kisugárzó(antenna) segítségével a térbe juttatnak, majd egy vezető „anyagba” ütközve kelt
feszültséget a „vevő” antennában, ez lehet élőlény is!
Az antennákban ébredő feszültség összefüggésben van a vett jel(EM) hullámhosszával és az antenna
hosszával. Itt újra kis fizikai kitérőt kell tenni! Mivel az EM jel a fény sebességével terjed, az ismert
összefüggés alapján az EM jel hullámhosszát megkapjuk, ha a fény terjedési sebességét elosztjuk az
EM jel frekvenciájával. Számítások mellőzésével kapjuk, hogy a középhullámok 100 m-es, a rövid
hullámok a 10m-es, az ulrarövid hullámok a méteres, míg a mikrohullámok a centiméteres
hullámhosszúságú tartományba sorolhatók, - jó közelítéssel. Az antennában ébredő feszültség
maximális akkor ha annak hossza a vett jel hullámhosszának kb. fele, vagy annak egészszámú
többszöröse. Ez az elmélet. Valós értéke még függ az adó teljesítményétől, az adótól mért
távolságtól s a közben felmerülő csillapító tényezőktől. Ez utóbbi még a hullámhosszra jellemző
terjedési mód miatt is különbözik egymástól - a középhullám jórészt a talaj mentén, a rövidhullám
főleg az ionoszféra ionizált rétegeiről visszaverődve, míg az ultrarövid és mikrohullám egyre inkább
a fényt utánozva egyenes vonalban terjed, ahogy nő frekvenciája. Műszaki okokból egy-egy
hullámsávon véges számú adóállomás helyezhető el, ezért a növekvő igények miatt az adók egyre
inkább a magasabb frekvenciákra. A telefon, az internet és egyéb információ -továbbító
szolgáltatók már az egészen rövid mikrohullámokra szorultak. Itt már szembesülnek a fényszerű
terjedés hátrányaival és hiába jön segítségül a különböző tárgyakról reflektálódó jel, az üzembiztos
vétel érdekében az átjátszó (bázis-)állomások számát növelni kell.

És most a száraz műszaki dolgok után nézzük, mely adók milyen kárt okozhatnak egészségünkben?
Közép hullám – Kossúth Rádió – bár teljeítménye 2Mw(2millió watt), hullámhossza kb.600 m, a
vevőantenna (ember) kb.2 m,

különös veszélyt, az adó közelében okoz.
Rövid hullám – néhányszor 10 méter, szokásos teljesímény 100kilowattig, itt sem ajánlott az
adóhoz közel lakni. Az ultrarövid hullám(URH) és annak felsőbb tartománya az VHF és az UHF,
mely utóbbiak TV illetve TV és mobil telefonsávok, bár adóik teljesítmánye egyre csökken, a
hullámhossz csökkenése miatt az emberre ideálisan adják át energiájukat, ezért a világ szakirodalma
már tele van ezen EM jelek-okán szerzett betegségek ismertetésével – a rákig is bezárólag – de ez
az azokat előállítokat nem rendíti meg.
Napjainkban legnagyobb veszélyt a mindent elárasztó vifi szolgáltatás jelenti, s az iskolák tervezett
teljes körű bevifizése, mely nem nevezhető másként mint bűntény, hiszen azt a korosztályt veszi
célba, aki leginkább károsodik az EM sugárzásoktól. Elgondolkoztató, hogy az alkotmányban
biztosított egészséghez való alapvető jog miért sérül napról napra, mert ha utazunk, ha ügyintézünk
és még sorolhatnánk a helyszineket ahol szükségszerűen jelenünk meg, de vifi van és
elkerülhetetlen!
Sajnos az orvostársadalom megosztott az állásfoglalásban – egy részük hallgat, más részük nyiltan a
szolgáltatók mellé áll, orvosi esküjét is tagadva. Kevesen vannak, akik egzisztenciájukat is
reszkírozva nyiltan vállalják a szélmalom-harcot. Bár többen lennének!

Vagy végre megváltozol ?
Kifizettem az utolsó számlámat a terembérletért és közben arra gondoltam, hogy vajon hány ember
nem fizette ki az utolsó számláját eddig nekem. Ez ma Magyarországon szokás, hogy a vállalkozók
nem fizetik ki az utolsó számlájukat.
Vajon hányan is voltak ? Meg sem tudom számolni. Kezdve a kisstílű balatonparti
telektulajdonostól, aki a privatizáció során a helyi TSZCS-től olcsón felvásárolt telken akarta
szerencséjét és egy nemzetközi kempinget felépíteni egészen a nagy nemzetközivé hírhedt
adócsalóig, aki nem csak az APEH-nak maradt több tízmillióval adós, hanem nekem is 4.000,márkával.
De kik is ezek a vállalkozók ?
A rájuk jellemző szófordulatok : Az anyagra kérek előleget. Az Édesanyám temetésére kérek
előleget. Maga nagyon precíz Gyuri Bácsi. Ja amit leirtunk az nem számít. A papír is más, meg amit
csinálunk is más. Majd holnap jövök ( soha sem jött többé ). Leejtettem a telefonomat ( egyszerűen
beprogramozta, ha én hívok, az ne legyen fogadva ) azért nem tudott hívni. É.i.t.
Mind ezekből a hazugságokból, mert mindegy, hogy hogyan nevezzük őket, akkor is hazugságok, a
következők derülnek ki :
- A magyar vállalkozónak nincs elég tőkéje. Nem tudja magának a munkáját abban a nyugodt
hiszemben megelőlegezni, hogy ő azt jól el is végzi és abban senki sem talál hiányosságot.
- A magyar vállalkozónak nincs elég szakmai tudása. Ő tudja, hogy nem fogja a felvállalt munkát
hiánytalanul elvégezni, részben azért, mert a szakoktatás színvonala rendkívül alacsony, részben
azért, mert saját maga sem vett fáradtságot, a szakmáját elsajátítani (nem az számít, hogy kinek
milyen papírja van, hanem az, hogy mit tud).
- A magyar vállalkozónak nincs meg az, az emberi morális tartása, ami egy vállalkozáshoz kell.
Vállalkozni, bizalmat adni és fogadni, jelent. De egy társadalom, ahol 55 éve nincs moráltan és
viselkedéstan oktatás az iskolákban, nem produkálhat ki magából morálisan viselkedő
vállalkozókat.
Hát itt tartunk. Dúl a hazugság, a törvénytelenség, az egymást becsapása, a fekete munka, a fusizás.
Hadd kérdezzem meg tőled, kedves kútfúró, kedves kertész barátom, kedves vizvezetékszerelő,
kedves számitógépszerelőm és a többiektől is, meddig akartok még hazudozni ? Meddig akartok

még így evickélni, ügyeskedni, egymást és mindenkit becsapni ?

Ez az életed ?
Ezt adod át a gyermekeidnek ?
Ez lesz a jövőd ?
- mert a gyermekeid, akiket te tanítottál téged sem
fognak kímélni.
Vagy végre megváltozol !
Végre bízhatom benned !
A kiadó megjegyzése : E cikkem még 2004-ben jelent meg az Epigrammák c. sorozatomban. És,
most 2019-et írjuk. Változott azóta valamit is a világ ? Pontosabban a magyar vállalkozói kultúra ?
Ezekről olvashatsz a „Nem Európai” sorozatomban http://netepi.webnode.com és nézd meg a
filmemet is https://youtu.be/LQ_J3yWsZNIB © by BW

Fáradt vagy, szédülsz, zúg a füled, nem tudsz koncentrálni ?
Depressziós vagy, nyugtalan, vagy nem tudsz aludni ?
Erősíteni szeretnéd az immun-rendszeredet ?
Vérnyomásingadozásaid vannak ?
Nem működik a jobbik feleddel ?
Elégedetlen vagy az életeddel ?
Hogy néz ki a családi életed ?
Féltékeny vagy, csalódott ?
Gyógykoplalni szeretnél ?
Stressz ?
Szerelmi bánat ?
Egészséges vagy ?
Szexuális gondok ?
Sötéten látod jövődet ?
Jól kijössz embertársaiddal ?
Vágyol a szerencsére, harmóniára ?
Minden rendben a munkahelyeden ?
Vágyol biztonságra, szeretetre, szenvedélyre ?
Vagy
csak egyszerűen segítséget keresel ?

Segítek neked !
Georg S. Wiest
Életfilozófiai-életviteli tanácsadó
06-70-5876261 gswiest@xemail.de

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.
Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com 06-70-5876261 gswiest@xemail.de
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.
Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com 06-70-5876261 gswiest@xemail.de

Georg S. Wiest

Politikus
E írás a politikáról, annak gyakorlásáról és mindnyájunk feladatáról szól. Mert, ki is az a politikus ?
Én ? Te ? Mindnyájan ? Igen, mindnyájan ! Akkor is, amikor elmegyünk választani és akkor is,
amikor nem megyünk el. Mi mindnyájan politizálunk ! Mi döntünk ! Mi vagyunk a nép !
Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com 06-70-5876261 gswiest@xemail.de

Miért gondolod,
hogy te csinálod a gyermeket?

Miért gondolod,
hogy meggyilkolhatod azt, akit a teremtőd adott ?

Miért nem örülsz,
hogy a szüleid téged nem gyilkoltak le ?
(Georg S. Wiest : Gyilkosok. https://vimeo.com/231983567 © by BW)

„Ezen világot átszövő, mintegy tizenkét ember által irányított, globalizmus tipikusan két részre
osztja a világot. Az egyik oldalon állnak a globalisták és azok vazallusai – régen a középosztálynak
nevezettek – hozzávetőlegesen 3-6 %-a az emberiségnek, míg a másik oldalra kerültek a szellemi
rabságban tartottak, legyenek azok segédmunkások, avagy mérnökök. Ezért ilyen az oktatás
világszerte pl.: bolognai rendszer, hogy az

emberek egy önállótlan, gondolkodásra képtelen
egyenrobotokká váljanak.
Alulról feljutni megfelelő családi erkölcsi és anyagi háttér nélkül lehetetlen ! Nézzük meg mi vár
ránk, pontosabban a következő generációkra. Ezért vallom, hogy

a fiataloknak kell az irányítást kezükbe venni, mert a
saját és gyermekeik jövőjéről van szó !“
(Georg S. Wiest : Jövőnk, © by BW)

Bayer Emil

Nápoly délidőben
Sok-sok éve már, ami feleségemmel Nápoly belvárosában megesett. Tizenkettő felé járt, amikor
szentmisére készülve egy megadott templomot kerestünk. Egy idősebb úr igazított útba s hozzátette,
hogy életem párja ne lóbálja gondtalanul a táskáját, valutánkat és útleveleinket rejtő reklámszatyrot
húzza szorosan a vállára, mert különben mindezt nem túl sokáig fogjuk birtokolni. Kissé
csodálkoztunk, mert a nap sütött, néhányan sétáltak és olyan nyugodtnak tűnt minden.
Éppen egy kis kereszteződésen keltünk át, amikor egy kétszemélyes kismotor tűnt fel
villámgyorsan. A tizenéves, villogószemű utas leugrott s megpróbálta futtában letépni a szatyrot.
Hála a korábbi intelemnek ez nem sikerült s máris továbbrobogott a két jeles ifjú.
Később kiderült, hogy ez a vasárnap sportja s láttuk, amint a száguldó párok büszkén mutatják
egymásnak a zsákmányként letépett aranyláncokat, melyeket nem egyszer csonttörés árán
szaggattak le...
Mindennek vagy húsz éve már. Vajon milyen lehet ma Nápoly belvárosa vasárnap, délidőben ?
(Az 1980-as években íródott. Kiadásra előkészületben. © by BW)

George Salex

Belső egészség
Gyakorlókönyv

Többször ismételd szellemi megerőltetések előtt. Agyalapi mirigy kezelésénél,
központi idegrendszeri betegségeknél és hallási elégtelenségeknél.
Kedvezően alkalmazható nemi elégtelenségek kezelésére is,
valamint várandósok megnyugtatására alkalmas.

Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com 06-70-5876261 gswiest@xemail.de

Bayer Emil fotói Győr 1941

Álmos u. 2.

Állomás

Dunahíd

Városi közkórház
További képesalbumok :
Pozsonyi túra 1964
Felvidéki túra 1931
Soproni úr 1962
Nyári túra 1963
Görög út 1983

Duna-Dráva találkozása
(© by BW)

Nézz az emberek szemébe
Érezd a hullámhosszukat ?
Minden emberi lénynek van egy csak is reá jellemző rezgésszáma. Mielőtt valakivel is szóba
egyelednél, tested-lelked már érzi a másik rezgéskisugárzását, ami természetszerűleg eltér a tiédtől.
A harmónia törvényszerűségei szerint ezek az eltérő hullámrezgések összecsenghetnek, vagy
esetleg összeütközhetnek. Mind ez meghatározza a másikhoz való emberi hozzáállásodat tudatalatt.
Ha te ezt tudatosítani tudod és előre megérzed, eredményesen tudsz embertársaiddal kommunikálni.
Szereted embertársaidat ?
A szeretet is egy hullámsáv, amivel befolyásolhatod a saját rezgésszámodat, kihathatsz ezzel
embertársaidra és velük való kapcsolatodat eredményesen alakíthatod.
Velük vagy nehéz pillanataikban ?
Nincs szebb egy harmonikus emberi kapcsolatnál, legyen az egy párkapcsolat, avagy egy
munkahelyi üzleti kötődés. Ha valakinél ez a harmónia, betegség miatt, vagy egyéb külső-belső
tényezők ráhatásától eredően, zavart, beszélhetünk emberi válságról. Ilyenkor van nagy szükség egy
szerető jóbarátra, kollégára, rokonra, stb., aki harmonikus kisugárzásával segítően odaáll, segít,
megnyugtat.
George Salex

Kacagj és Gyógyulj
Egy Georg S. Wiest könyv

A saját útját, a saját célját mindenkinek magának kell megtalálnia ! Én nem mondhatom azt meg
neked. Ennek a megtalálása a te dolgod. Én csak azokat a kérdéseket tehetem fel, amelyek
elvezetnek téged a válaszokhoz. Azokhoz, amiket keresel !
Ehhez kívánok neked sok sikert !

Élj a holnapnak és ne a mának !

Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com 06-70-5876261 gswiest@xemail.de

Időközben meghalt
Fiaméknál gyors egymásutánban négy gyermek született. Időben közel voltak egymáshoz, így volt
olyan időszak, amikor egyszerre 3 gyermek is óvodába járt.
A gyermekek nem voltak sem betegebbek, sem egészségesebbek, mint a többi más gyermek. A
szokásos betegségeket, amiken a többi gyermek is átment, ők is megkapták. Egyébként, vidámak,
elevenek, szellemileg, testileg jól fejlett gyermekek voltak.
Egyszer azonban, hol az egyik, hol a másik, csalánkiütéssel jött haza az óvodából.

Ez főleg pénteken jelentkezett, úgy, hogy
a szombat - délelőtt, vagy délután - azzal telt el, hogy
ügyeletes gyermekorvost kerestünk, gyógyszerezés és utána
két napig ápolhattuk őket.
Volt úgy is, hogy egyszerre 3 gyermek is beteg volt. Mind a három, csalánkiütéssel. Ez az egész
családnak rossz volt és a gyermekek nagyon sokat szenvedtek. Nem beszélve arról, hogy odalett a
vasárnapi program és ápolhattuk a vakaródzó gyermekeket.
Én kerestem az okát, hogy mitől lehet. Végül is mindent összevetve csak arra jutottunk, hogy az
óvodában lehet valami, amitől betegek lesznek.
Az óvónőkkel, dadusokkal, jó volt a kapcsolatunk, a barátságon kívül a kollegiális kapcsolat is
összekötött bennünket, mivel, hogy úgymondjam, egy cégnél dolgoztunk.
Faggatózásunkra csak tanácstalanul ingatták fejüket és nem tudtak segíteni.

Vagy nem tudtak tényleg semmit, vagy nem akartak tudni.
Végül is egyre megy. Tehetetlenek voltunk !
A gyermekek már rég nem jártak óvodába, sőt az iskolát is elvégezték, engem azonban nem hagyott
nyugodni a dolog és minden találkozásunk alkalmával - az óvoda személyzetével - mindig szóba
hoztam a dolgot. Végül is - időben hosszabb faggatózás után - sikerült megtudni, hogy volt egy
kolléganőjük, nyugdíjas, nem dolgozott minden nap, csak esetenként helyettesített. Egyuttal

ő volt az óvoda párttitkára is.
Ő volt az, aki a
gyermekek ételébe juttatta az anyagot, amitől betegek lettek.
Abban az időben, az óvónők nem tudtak a dologról, vagy ha tudták, vagy sejtették a dolgot, nem
mertek róla beszélni.
Mikor végre összeállt a kép, kerestem az óvónőt, de kiderült, hogy időközben, meghalt.

Az orvosi hivatás minden vonatkozásában igyekeztem kifejezésre
juttatni azt, hogy az orvos a betegével szemben,
ne csak az orvosságok felírására szorítkozzon, hanem
a beteg minden kérdésében tanácsadó és segitő legyen
és szerepet vállaljon !

(Martha Bayer : Az az ember, gyilkos, © by BW)

