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(Én csak tolmács vagyok)

Milán a nevem
Bár ma még csak 3 éves vagyok,
terveim, vágyaim igen nagyok.
Mi is leszek ?
Mérnök, lelkész, orvos ?
A szívem tiszta,
s elmém szorgos.
És ha tán leszek költő,
dicsér majd emberöltő...
Nagyapai, Dédapai örökség :
Alázat, Hit,
Remény, Szeretet :
ez ad Énemnek,
lelkemnek
sok-sok erőt,
acélos, nemes veretet !
(Bayer Emil : Iskolatáska. Kiadásra előkészületben. © by BW)

Kérdések
Valaki azt mondta : Te, ugye nem szereted a kommunistákat ?
Mutasd meg nekem azt a meggyőződéses Marxista-Leninista kommunistát, amelyik becsületesen
megosztja mindenkivel azt, amije van ! Azt fogom szeretni !
Valaki azt mondta : Izzó Parázs ? Mikor lobban már fel a lángja ?
Majd ha az a sok buta bólogató kezesbárány, akiket a kommunisták maguknak neveltek, felébred és
lerázza az igáját.
(Georg S. Wiest : Izzó Parázs 2005 3.azám © by BW)

Aki küzd, az elveszhet.
Aki viszont nem küzd,
az már elveszett !

Március-idusi panoptikum
Petőfi Sándor (ha még élne), aki az MVSZ Pilisi Tagozatának előadásán a Magyarság nagy
kérdéseiről, a Kárpátmedencei és Európai Uniós létről, meg a magyar politikusok
magyarellenességéről és korruptságáról, valamint a magyar föld védelméről beszélt, befejezvén
remek és élvezetes előadását, leült. Óriási kitörő lelkesedéssel felugráltak a hallgatók és nagy
ovációval köszönték meg ezt a tényleg példamutatós előadást. Lassan lecsillapodott a hangzavar és
elkezdődtek a hozzászólások és mindenki feltehette az őt feszítő kérdését.
Sok érdekes kérdés után egyszer csak megszólalt hátulról egy reszkető öreg bácsikának a hangja :
Tessék mán megmondani, hogy mit kell csinálnunk, mivel tudnánk mán megszabadulni ettől a
sok korrupt politikustól ?
Nagy csend lett, még a legyek is elhallgattak és odafigyeltek, mert mindenki megakarta tudni a
választ. Mert Petőfi (ha még élne) beszélt a helyzetről elég világosan, de eddig még nem a
megoldásról. Azt rábízta a hallgatókra !
És a temetői, dermesztő csendbe, belecsattant a válasz, mint egy puskalövés,

GÉPPISZTOLLYAL !
Hatalmas lelkesedéssel felugráltak az emberek, kiabáltak, ujjongtak és felszabadultan szorongatták
egymás kezét, mert párthovatartozás nélkül, mind egyetértettek abban, hogy
- ezeket a kommunistákat, akik még mindig a népet szipolyozzák és a becsületes
embert nap mint nap sikanirozzák,
- ezt a 100 legnagyobb csalót, akik a Magyar Nép vagyonát zsebbeprivatizálták,
- ezt a sok multit, akik a magyar vállalkozókat tönkreteszik és a dolgozóknak csak
éhbéreket fizetnek,
csak és csakis

GÉPPISZTOLLYAL
lehet elkergetni.
Én, meg csak ültem és gondolkoztam. Lám, lám, mégiscsak felébred egyszer ez a sok kezesbárány,
akiket a kommunisták maguknak, mint Bólogató Jancsit neveltek és lerázza magáról az igát és
felocsúdván, mint Csipkerózsika 100 éves álmából, ledönti a kommunista bálványokat.
És, akkor megszólalt csöndben mögöttem az Antal Józsi Bácsi (ha még élne) :

Teccettek volna forradalmat csinálni !
-he, -he, -he...
(Georg S. Wiest : Izzó Parázs 2005 3. szám © by BW)

A kiadó megjegyzése : 2005-ben jelent meg e cikkem és én személyesen ott voltam ezen az
előadáson. Átéreztem az emberek őszinte lelkesedését és felindultságát. Ott, akkor mindnyájunkon
eluralkodott az érzés,

történnie kell valaminek !
Nos, eltelt azóta 14 év és

nem történt semmi.
A kommunisták, vagy azok utódai ülnek még mindig a pozíciókban és szipolyozzák a népet ki.
A 100 legnagyobb csalóból, akik a Magyar Nép vagyonát ellopták, mára már eredményes globalista
lett. - Sőt egyesek bekerültek a világ leggazdagabbjainak körébe.
És úgy a magyar, mint a külföldi globál-nagyvállalkozások továbbra is éhbéreket fizetnek a magyar,
minden dolgozói jogtól megfosztott, dolgozóknak.
Ügyesek voltak az elvtársak, amikor a pedagógiát régen is, meg ma is úgy befolyásolják, hogy csak
is egy

önálló gondolkodásra és cselekvésre alkalmatlan nép,
amelyik úgy érzi, hogy léte
csak is a felsőbbségektől függ,
legyen kinevelve.

A külvárosi lelkész
Szolgált egyszer egy fiatal, külvárosi lelkész. Ma már a nyolcvanhatodikat tapossa. Ha sétálni megy
élete hűséges párjával, fehér haja lobog a szélben. Szerény ember. Élettörténetét, mely sokaknak
szolgálhat példaként, nevesítve nem engedte megírni. Gyurka bácsi hosszú szolgálatán át hirdette az
igét, keresztelt és temetett. De sokat temetett tűző napon, viharos szélben, felhőszakadásban is, ha
kellett. Magas beosztást ért el, onnan ment nyugdíjba.
Gyurka bácsi és áldott, jó felesége szerették a fiatalokat. A fiatalok szűkös kis lakásában úgy
gyültek csaknem naponta köréjük, mint riadt kis csibék védelmező anyjuk alatt. Kint az országban
tombolt a terror, életveszélyes dolog volt gyülekezni. De a lelki mágnesek vonzása nagyobb, mint a
valódié.

Ezt a baráti, testvéri, gyermeki kört Jézus óvó keze védte
– sérthetetlenek voltak.
A hosszú beszélgetések tartást adtak – egy életre.
A kör a későbbi évek során bővült családtagokkal is és még mindig él. A napi találkozásra ma már
nincs lehetőség, az egykori ifjak szétszóródtak és már az ő hajuk is fehér. Lett közülük lelkész,
gyárigazgató, egyetemi professzor, újságíró és sorolhatnám tovább.
De keresik Gyurka bácsiékat s évente legalább egyszer összegyűlnek emlékezni, imádkozni és
énekelni. Igyekeznek némileg azt a nagy fájdalmat is feledtetni, hogy Gyurka bácsiék egyetlen fia
Isten különös rendelése folytán élete delén, tragikus hirtelenséggel hagyta itt szüleit.
És Gyurka bácsiéknak mégis van családja. Ez a család ott van velük láthatatlanul.
Gyurka bácsi szerény, csendes ember, ritkán szól. De a Szeretet, az Alázat most is ott él szívében.
Szeret nagyokat sétálni, járja az erdőt. Fehér haja lobog a szélben...
(Bayer Emil : Novellák. Kiadásra előkészületben. © by BW)

Fohász Szent István Eszméinek Visszatértéért
Ó, tisztaszívű
nagy és szent
király :
lelked
hófehér volt,
-vallja
élő és holt mint vizek felett
szárnyaló sirály...
Néped bölcse
és támasza lettél,
ki minket
e hazában vezettél.
Törődtél jövővel
és a mával,
milliók kísérnek
hő imával.
Hitetlenek szavára
válaszunk :
légy hát odafenn
ma is támaszunk !
Ezt várja
sokszor gyötört,
árva néped,
Kárpátok közé
fényes visszatérted...
(Bayer Emil : Jeles Napok. Kiadásra előkészületben © by BW)

Leila

Genderke (Dzsenderke).
Nem tudom, hogy valaki valaha érthetően érteni, értelmezni fogja-e ezt a valamit : a gendert. Talále hozzá köthető magyar kifejezést, mert nekem nem sikerült. A tudomány mai állása szerint a
gerincesek rendjébe tartozó ember hím-és nőnemű egyedekre, azaz férfiakra és nőkre bontható,
eltekintve a másságosoktól, bár biológiailag ők is besorolhatók valamely nembe.
Talán a gyermekek a nemi érettség előtt, átmenetileg, vagy az idősek a szaporodási képesség
elmúltával lehetnének semleges neműek. Persze ez ez is csak egy eszement okoskodás! De 56
nemet megkülönböztetni?! És

– horribile diktu –
ezt még tanítani is a tudomány felkent otthonában az ELTE-n?!
Az egyik TV csatornán a közelmúltban megnyilvánult egy nőnemű gerincesnek tűnő egyén
(genderül: FEMME) és bejelentette a gender-szak indulását tudományegyetemünkön. Már ezután
nem tudom, hogy a tudomány, vagy az egyetem igaz! Hogy mindkettő nem, az tuti! Míg ezen
töprengtem, lassan elnyomott az álom.
Álmomban kézfogóra voltam hivatalos, ahol egy 47-es besorolású és egy 14-es gender fogadott
örök hűséget egymásnak. Telt, múlt az idő és megszületett Genderke. Hová sorolják őt
anyakönyvileg, ez volt a kérdés? Eldöntését a tudományos tanácsra bízták, mely hosszas tárgyalás
után salamoni döntésre jutott: javaslatuk a legegyszerűbb matekot véve alapul, besorolás száma
legyen a számtani középarányos! De mi van, ha nem jön ki kerek szám? Alkalmazzák akkor a
kerekítés szabályait – volt a bölcs javaslat!

Alig fejeződött be a tárgyalás, megszólalt a vekker és felébredtem.
Hála Istennek!
(Az író neve a kiadó előtt ismert © by BW)

Adj hitet...
Segíts : tudjak hinni újra
Csodavárón, megindulva,
Hinni ismét Szépben, Jóban,
Igazságban, adott szóban,
Istenben és emberekben
Megértésben, Szeretetben...
Jöjj, áldott orvos
Add, hogy tudjak : hinni újra
Hinni, hinni megújulva,
Tagadni mocsarat, szennyet
Szívbe zárni minden embert,
Feledni gúnyt, gáncsot, mindent :
Hinni forrón újra Istent...
(Bayer Emil . Verseim. Kiadásra előkészületben © by BW)

...Végre az utolsó és talán legközismertebb osztályát képezik az álomképek forrásainak, a tisztán
pszichikai ingerek. A mindennapi élet, a rendes foglalkozásunk keretébe eső dolgok képezik
rendszerint álomképeink tárgyát. Pszichikus ingerek, melyek naphosszat hatnak reánk, álmunkban
is tovább viszik szerepüket.
Hogy most vajon e négy forrás közül egy-egy álomhoz „melyik ?” és „mikor ?” vétetik többé, vagy
kevésbé igénybe, az már nagyon sokféle körülménytől függ.
Ugye csodálatra késztet, ha ma, a tudományos álom magasztosabb korában elolvassuk Petőfi
Jövendölését
„Anyám, az álmok nem hazudnak :
Takarjon bár a szemfödél :
Dicső neve költő fiadnak,
Anyám soká, örökkön él.”
Már Petőfi is tudta, érezte mindazt, amit hosszú évek múlva tudományosan feldolgoztunk. Valahol a
napokban olvastam : A „hitről” és az „örökéletről” az első fogalmakat, valószínűleg az álmok
keltették fel az emberekben... Nos jól tették, hogy felköltötték azokat a bizonyos fogalmakat. De,
hogy mikor fogják egyszer már az örökélet fogalmát bennünk felkelteni, azt nem tudom; sőt azt
hiszem, senki sem tudja.
Ha a közelgő zsúrszezonban, egyszer véletlenül valamelyik lipótvárosi kis szalon „XIV. Lajos
korabeli” sarkában majd letárgyalják, - mint ahogy ottan már sok mindent letárgyaltak, - és én
véletlenül meghallom, - akkor majd elmondom.
(Dr. Bayer Emil : Álomképek. Egy Georg S. Wiest Gondolat. 06-70-5876261 © by BW)

...Kissé megütközéssel és kétkedéssel
hallgattam az elmúlt hónapok híreit
arról, hogy neves, híres színésznők,
énekesek,
é.i.t.,
ahhoz,
hogy
szakmájukban valamire vihessék, le
kellett feküdniük azaz szexeltek a
feletteseikkel. Feltűnő volt ebben az,
hogy mind ezen hírek, bevallások, most
évek, vagy évtizedek múltán kerültek
napvilágra.
Magam
is
művészember
lévén
számtalanszor mérgelődtem és éreztem
igazságtalannak a több, mint ötven év
alatt azt, hogy női kollégáim gyakran és
nem megérdemelten jutottak előre, csak
azért, mert nők voltak. Mindenki tudta,
hogyan !
Itt felmerül a kérdés, miért most és nem akkor jelentkeztek e hölgyek ? Másik kérdés az, miért
öltöznek ezen hölgyek oly kihívóan és szinte direkt felkínálják magukat ?
Ezen gondolatok jutottak eszembe, amikor Teichman Irén történetét elolvastam és minden további
kommentár nélkül leközlöm.

- adózva, mélységes tisztelettel egy hulló csillagnak !
(Teichmann Irén. Egy Georg S. Wiest gondolat. 06-70-5876261 © by BW)

Eutanázia
Még egy kérdés taglalása kívánkozik ide e keretbe. Sokszor halljuk hazai, de különösen külföldi
szakkörökben az Eutanázia a „jóhalál” kérdését feszegetni. Jogosult-e az orvos a halálos
betegségben szenvedőt kínjaitól oly szerekkel megváltani, melyek a halál bekövetkeztét siettetik ?
Minden ellenérv dacára

határozott „Nemmel” kell felelnünk;
egyetlen érvünk pedig gyarló emberi mivoltunk lesz. Véges tudásunk mellett azt hiszem sohasem
fogjuk eskü alatt megerősíteni merni azt, hogy jelen esetben pl. nincsen már segítség, biztos a
közelgő vég. Emlékezetemben él nekem egy páciensem és jóbarátom műtéte, midőn epekő
diagnózisából kiindulva egy hírneves sebésztanár nyitotta meg a hasat. A professzor
mindkettőnknek jóbarátja lévén, természetes volt a megilletődés, midőn a hasüregben a májat, a
csepleszt sűrű rákos göbökkel tűzdelve találtuk. A megilletődés perceiben említi nekem a
professzor, rövid hallgatás után, hogy különösen emlékszik vissza egy esetére, ahol hasonló
körülmények között a műtét rákot hozott napfényre és a hasüreg zárása, majd a beteg hazabocsátása
után évekkel, az egész jó kondícióban újra jelentkezik, de ezúttal vakbélműtétre. Ez gyarló
mivoltunk egyik oldala.
- A másik oldalon pedig mikor lesz teljes a meggyőződésem, hogy a gonosz hozzátartozók
kapzsisága szeretné-e a vég bekövetkeztét siettetni ?
- Már Hippokratészes mutatja eskümintájában a helyes utat, mondván :

„......... és halált okozó szert nem fogok senkinek sem kiszolgáltatni,
még kérésére sem, sőt
ilyenféle tanácsot sem fogok adni.........”
- Kötelességünk marad ezúttal is testi és lelki szenvedései dacára mellette híven kitartani és hathatós
szereink mellett munkánk inkább lelkileg lesz nehéz.
A másik véglet is kísért : hozzátartozók gyakran ostromolják az orvost oly kéréssel, hogy talán még
nem halt meg a beteg és ők hallottak már oly esetről is, hogy a bekövetkezett halál után percekkel
még szívbe adott tonogen injekcióval meg lehet hosszabbítani annak működését és könyörögnek
annak beadásáért. Az orvos kötelessége az élet lehető meghosszabbítása; de midőn nem az élet
meghosszabbításáról van szó, hanem egyes életnyilvánulásoknak esetleg pillanatokra való újra
felidézéséről, úgy ez már nem az orvos szamaritánusi munkája, hanem

a haldokló és környezetének keresztrefeszítése.
(Dr. Bayer Emil : Milyen megvilágításban látja az Egyház az orvos működését.
Egy Georg S. Wiest gondolat 06-70-5876261 © by BW)

...Én egy amerikai hadnagy mellett tolmácsoltam kevés ideig. Feltápláltak és hazautaztattak.
Itthon nagy lelkesedéssel láttam munkához, sorra írtam cikkeimet, tudósításaimat. Lelkesedésem
azonban az ismert események sorozata miatt fokozatosan alábbhagyott.
Nem részletezem a Rákosi-, majd Kádár rezsim évtizedeit, de engem mindig megtaláltak, ötvenhat
előtt és utána is. Így hát

végig kellett szenvednem egy másik diktatúra minden állomását.
Hiába, mindig kilógtam a sorból. Recsken egy katolikus pap barátságát nyertem el és hitem tovább
erősödött.

Csalódnom kellett a kilencvenes évek fordulatában is,
de hát ez már egy külön történet. Ma lelkigondozóként járom a kórházakat és a börtönöket, már
amikor fogyó erőm engedi. Gyógyíthatatlan beteg vagyok és napjaim, heteim meg vannak
számlálva.
(Bayer Emil : Esküvő a pokolban. Egy Georg S. Wiest gondolat 06-70-5876261 © bya BW)

...1. cikk

Minden emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal
születik. Értelemmel és lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell
egymás iránt viseltetnünk.
2. cikk

A jelen nyilatkozatban megfogalmazott összes jogok és szabadságok
fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre,
nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy más
körülményre vonatkozó mindennemű megkülönböztetés nélkül
mindenkit megilletnek. Ezenkívül semmiféle megkülönböztetést nem lehet tenni annak az
országnak vagy területnek a politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján, amelynek a személy
állampolgára, tekintet nélkül arra, hogy az adott ország vagy terület független, gyámság alatt áll,
nem rendelkezik önkormányzattal vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.
És,
Magyarország Alaptörvénye a Nemzeti Hitvallás-ban kinyilvánítja, hogy

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Nos ez az a vállalás, amit Orbán Viktor nem ismer. Mert ha ő úgy gondolja, hogy egy ember havi
28.500,- forintból meg tud élni, akkor ő vagy buta, vagy gazember.
De nem különbek a többi politikai pártok sem, hiszen melyiknek programjában található megoldás
az fent vázolt keserű jövőre ?!
(Georg S. Wiest : Egy szociálisan igazságos társadalmi és gazdasági fejlődés elősegítése.
Egy Georg S. Wiest gondolat 06-70-5876261 © by BW)

...Nyitott kérdések
Cél : fellazítani, kinyitni.

Mit csinált eddig a cél érdekében ?
Milyen adottságokkal kell az Ön alkalmazottjának rendelkeznie ?
Napi teendők
A tárgyalások alkalmával kérek további ajánlásokat.
Ügyféljelöltjeimet rendszeresen minősítem (igény, megközelíthetőség, stb. szerint)
Minden nap gyűjtök névjegykártyát.
Szabadidőmben is ügyfeleket keresek.
Szerződéskötéskor kérem további ügyfelek nevét, címét, stb.
Elegendő új emberrel találkozom ahhoz, hogy céljaimat elérjem.
Holtidőmben is ügyfeleket keresek.
Minden ügyfelem adatát pontosan feljegyzem.
Minden héten lefolytatok 15 tárgyalást.
Az újságokból is próbálok újabb címeket keresni.
A már meglévő ügyfeleket is megkérem, mondjanak további címeket.
Alaposan kikérdezem ügyfeleimet; kit ismer aki .....
Családom is segít az ügyfélkeresésben.
(Georg S. Wiest . Kérdések. Egy Georg S. Wiest gondolat 06-70-5876261 © by BW)

(BWF Csillagfényű https://vimeo.com/308267345 © by BW)

(BWF Generációk. https://vimeo.com/338500896 © by BW)

...Coaching a mindennapok kihívásában
Használd ki a változások adta lehetőséget, fordítsd javadra a vállalati és gazdasági válságokat. Úgy
privát, mint a hivatásban számolni kell előre nem látható nehézségekkel. Aki e nehézségekből,
privát és gazdasági válságokból tanul, az megerősödve fogja életét és cégét továbbvezetni. Ehhez
kell egy tapasztalt segítő (coach), aki átvezet a kríziseken, egy krízismenedzser ! - feladata többek
között
felmondások,
munkahelyváltások,
nyugdíjazások,
munkahelyi konfliktusok,
vállalatmegosztások,
piacvesztések,
mind-mind váratlan gondok, melyek nemszokásos megoldásokért kiáltanak. Ez esetben szükség van
egy tapasztalt krízismenedzserre, egy coachra !

Minden válság egyúttal egy esély is ! Használd ki azt !
Coaching, mint a vállalati döntések segítője
Nehéz döntéseket okosan és hosszú távra meghozni. Gyakran szeretnénk elkerülni, éppen a
következmények miatt, a döntéshozatalt. Fontos, hogy ilyenkor alaposan belegondoljunk a
lehetőségek adta helyzetekbe és azok következményeibe, azok személyekre kivetítendő jogi
kihatásaira.
Segítséget ígér ilyen kényes helyzetekben egy tapasztalt tanácsadó (coach), aki nem csak melléd áll,
de megosztja a felelősséget is veled. A döntések, melyek egy tanácsadó (coach) segítségével lettek
előkészítve és meghozva, nagyobb elfogadásra, elismerésre és hatásra számíthatnak.

Ez a menedzser érdekét erősíti.

Georg S. Wiest
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Szép piros rózsák...
Van nekem egy kicsi kertem
Telis-teli szép virággal.
Tegnap este odamentem
S teletűztem a gomblyukam
Gyönyörű piros rózsákkal.
Otthon aztán a rózsákat
Egy karcsú vázába tettem.
Csókoltam, becéztem őket
S a vérpiros virágtól
Napokig vidámabb lettem.
De a rózsák elhervadtak...
Engemet, hogy cserben hagytak,
Elmúlt már a jókedélyem,
Életemet tovább élem
S morzsolom a napokat.
(Versem II. gimnazista koromból)
(Bayer Emil : Verseim. Kiadásra előkészületben. © by BW)

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

George Salex
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https://youtu.be/g-W7NSELnMs
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