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Ország teteje
Hol volt, holnem volt,
ment egyszer a Jóisten vándorútra.
Találkozik a Halállal, aki meg
ellenkező irányba ment, hogy
egymillió embert megöljön.
Mondja a Jóisten :
Te Halál !
Ne ölj meg olyan sok embert !
Jó
– mondja a Halál. Csak
harmincezret ölök meg.
Pár hónap múltával visszaútban
találkoznak ismét.
Mondja a Jóisten
rosszallóan :
Te Halál,
kértelek, hogy ne ölj meg olyan sok embert.
Uram,
- mondja a Halál.
Én csak harmincezret öltem meg.
A másik hárommillió meghalt
a félelemtől !
Ez jutott eszembe, miközben
a médiákat figyeltem. A
közlemények 40-45 %-a az u.n.
korona-vírussal foglalkozik.
Mégpedig
félelmet keltően.
Az is, aki eddig nem volt beteg,
e hírek hallatára
biztosan beteg lesz !
És, mindezek tetejére,
mint az ország legfontosabb eseményét,
maga Őszentsége Orbán a fociKirály
jelentette be a
két első magyar korona-vírusos beteg
meglétét !
Igen nagy és
fontos esemény !
(Epi 2020. http://netepi.webnode.com © by BW)

Környezetszennyezettségi táblázat

azokról a zuzmókról, amelyeket a levegő SO2/m³ koncentrációjánál láthatsz.
Széndioxidmentes levegő
Láthatod még ezeket a zuzmókat, minden rendben van a levegővel. Legyél boldog és vigyázz
környezetedre !
Sticta limbata

Lobariascrobiculata

Usnea articulata

Teloschistes flavicans

Lobaria amplissima

150 mikrógramm/m³ SO2 a levegőben

Életed veszélyben van.
Tegyél valamit a sajátod és gyermekeid jövőjéért !
170 mikrógramm/m³ SO2 levegőszennyezettségnél már nem látsz zuzmókat.

Meneküljél és sírjál !
BW Buch Wiest
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Hogyan ?
Hívd meg a barátaidat,
azok barátait,
munkatársaidat,
szülői munkaközösségi tagokat és
még ki tudja kiket ?
Ne legyenek többen, mint 10 – 12 résztvevő.
Természetesen
előtte beszéld meg velem az időpontot és, hogy
kiket hívtál meg.
Mert
a résztvevők ízlésétől, érdeklődési körétől függ
a felolvasandó anyag.
Ja,
a felolvasandó anyag. Ez már a
mire kérdés.
Egy felolvasó estre, délutánra, matinéra é.i.t.
A felolvasáson a
BW Buch Wiest
által kiadott CD-könyvekből lesznek
részletek felolvasva.
Ezért fontos az érdeklődők
ízlése.
Előtte közösen összeállítjuk a
felolvasandó anyagot.
Természetesen, hogy
a hangulat jobb legyen, megvendégelheted őket
egy pohár szafttal, szendviccsel.
Nem muszáj.
Miért ?
Ez a leglényegesebb kérdés.
Minden eladott, vagy megrendelt könyv után kapsz
30 % jutalékot.
Ez egy átlagos 3.000,- forintos ár esetében
900,- forint készpénz a kezedbe.
Ha csak ketten vesznek könyvet, akkor is
1.800,- forintot kerestél és
egy kellemes órát töltöttél barátaiddal el.
Nem éri meg ?

06-70-5876261 gswiest@xemail.de
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Szeretet, szerelem
Szeretet, szerelem... Látszólag furcsa páros. Néha játékosan kergetik egymást : hol az egyik, hol a
másik van elől. Talán a nagy regényíró, az Élet, vagy a sors teszi ezt velünk ?
Ádám és Éva, egy szegényes, kis faluban élő lelkészházaspár és őszinte barátjuk, mondhatnám
csapattársuk, Lucia, az általános iskola énektanárnője. Mindhárman ötven körül járnak. Lucia –
talán egy fiatalkori nagy csalódás hatására – egyedül él. Ádám még mindig szépszál, vonzó férfi,
Éva pedig barnahajú, barnaszemű, bájos teremtés, aki tekintetében a szívét hordozza.
A férfi a teológián ismerte meg élete párját. Nagy szerelem volt, hallgatótársaik tisztelték és
csodálták Őket s talán egy kicsit irigyelték is.
Mindketten igen jó eredménnyel végeztek és hamarosan a kis falu parókiáján találták magukat. A
község vezetése és a lakosság is kedvelte őket, a gyülekezet pedig szerette lelkészét és a
segédlelkészt. Ádám igehirdetéseire más falvakból is el-eljöttek, Éva hittant is tanított és
mindketten a lelkek orvosai is voltak. A szerény anyagiak ellenére három gyermeket neveltek fel s
iskoláztattak.
Lucia szoros, igaz barátságot kötött a házaspárral, akik őt szinte családtagnak tekintették. Évával
felváltva kísérték az ódon harmóniumon a gyülekezet énekét s együtt foglalkoztak fiatalokkal és
öregekkel, egy eredményesen szereplő asszonykórust is alapítottak. Hármasban jártak kirándulni
kerékpárral, mert itt kocsira nem tellett. Csak úgy egyszerűen :

boldogok voltak.
Éva fogyni kezdett, egyre sápadtabb volt, furcsa gyomorpanaszok gyötörték. A helyi orvos nem
tudott mást tenni : beutalta a megyei kórházba. Az ottani belgyógyászok végül is diagnosztizálták a
bajt s eredménnyel kecsegtető, de hosszú kúrát jósoltak.
Éva állapota igen lassan javult, de hite sok erőt adott. Ádám is, Lucia is rendszeresen látogatták :
hol együtt, hol külön-külön, ahogyan azt munkájuk engedte.
Közben teltek a hónapok Lucia Éva mellett Ádámot is sajnálta és a sajnálat nagy Kerítő. Mosott,
főzött, takarított Ádámra és a gyülekezet énekét most már csak az Ő játéka, szépen csengő
szopránja kísérte. Az állandó együttlét ebben a két tisztességes lélekben öntudatlanul is elindított
valamit. Ez a valami – amit titkoltak magukban és egymás előtt is – út volt a szerelemhez.
Boldogító s ugyanakkor fájdalmas érzések borították fel lelki egyensúlyukat.
Júniust mutatott a naptár, az akác édes illata járt a házsorok között, szorgos kis méhecskék
gyűjtötték a télirevalót. Fájdalmas és mégis szép napok voltak ezek. Ádám és Lucia nem beszéltek
lelkük titkáról, de a tekintetük – az elárult mindent. A faluban is megindult a szóbeszéd.
És Évát mégis mindketten féltették. Nem is alaptalanul.
Az asszony ugyan szépen javult, de a hosszú fekvés eredménye az ilyenkor igen veszélyes
tüdőgyulladás lett. És eljött a kritikus éjszaka, a krízis ideje. A vasárnapra virradó éjjel orvosa
tehetetlenül állt az ágya mellett s mivel maga is vallásos ember volt, Istenhez fohászkodott, mert
tudta : annak áldó keze ott van a betegágy felett s tudta azt is, hogy most egy hívó intés a halál jele.
Éva teste verejtékben fürdött s kínzó, furcsa álmok gyötörték. Egyszerre csak ott ült kedvelt
harmóniuma mellett, aztán Lucia kezét látta a billentyűk fölött s hirtelen a vén hangszer egy erős
kattanással elnémult.
Hajnalodott s a beteg ébredezni kezdett. Orvosa és az ápolónő rohantak Hozzá, amikor felült, tiszta
hálóinget kért és egy pohár tejet. Megmenekült – sóhajtottak fel...
A kis falu templomában Istentiszteletre készültek, merthogy vasárnap volt. Csakhamar szólt az ige,
szárnyalt az ének és a harmónium valahogy még szebben szólt, mint máskor. Lucia éneke tisztán
csengett – és egyszerre egy kattanás, és az öreg hangszer elnémult. Az ének szállt tovább, de Ádám
és Lucia egymásra néztek egy pillanatra és tudták mindketten : a Mindenható most döntött
mindhármuk sorsáról.
Még délelőtt rohantak a kórházba, Ádám szorosan ölelte magához asszonyát és Lucia fájdalmát is
elnyomta a Szeretet, mely néha falakat is képes ledönteni.
Lucia ősszel pár sorban tudatta : egy másik megyében vállalt állást, egyben kérte, hogy tartsák meg
őt szeretetükben...
Igen : a szeretet és a szerelem furcsa páros – de mindketten Isten eszközei...
(Bayer Emil : Novellák, kiadásra előkészületben © by BW)

Bevezetés
Bizonyára elcsodálkozol rajta, miért most kezdődik a bevezető és miért nem az elején volt.
Mostanra felvázoltam neked - legalábbis remélem -, hogy befektetni nem egy könnyű játék.
Nehezebb mint az ulti, vagy a kanaszta. Aki nem akarja megtanulni, az vagy ne fogjon bele, vagy
bízza befektetését szakemberre. Az persze megint egy kérdés, hogy miről ismerjük fel a jó
szakembert. Arra majd később még rátérünk.
Nos mielőtt elkezdünk játszani vagyonunk egy részével, ismerkedjünk meg a pénz világával és
elsősorban a pénz mozgásának szabályaival.
Még soha nem látott valuta és pénzügyi krízisek rázzák meg a világot az utóbbi évtizedekben és
döntöttek rengeteg embert szegénységbe, sőt tettek tönkre országokat. Emlékezzél Mexikóra,
Brazíliára, Argentínára és nem is olyan régen zajlott le az Ázsiakrízis, amelyik egy szociálpolitikai
GAU-val (a legnagyobb elképzelhető baleset) járt együtt. Indonézia, Thailand, Délkórea, Malajzia
és a Philippinek, de itt van a legutolsó nagy pénzügyi világválság ;

keserves és szorgalmas munkával elért gazdasági eredmények lettek
egycsapásra megsemmisítve és
egész népcsoportok maradtak munka nélkül, süllyedtek vissza a
nyomorba.
Ezen pénzügyi krízisek eredményeként megindult egy párbeszéd a fejlett és a fejlődésben lévő, ill.
szegény országok között, hogy miképpen lehetne a gazdasági segítséget úgy megreformálni, hogy
az ténylegesen hatékonyan céltudatosan gazdasági eredményeket és nagyobb jólétet teremtsen a
fogadó országokban. Tehát egyik oldalon állnak a szegény országok, a felfejlődő országok (u.n.
küszöbországok) és a másik oldalon vannak a fejlett ipari országok.
A szegény és a felfejlődő országok gazdaságát többnyire a nyilvános állami pénzintézetek
finanszírozzák. Ilyenek pl.: az ipari nagyhatalmak kormányai kormánykölcsönökkel és a
nemzetközi pénzintézetek, mint a Világbank, IWF, regionális fejlesztési bankok. etc.
A felfejlődő országok (küszöbországok) pedig, bár viszonylag fejlett gazdasági struktúrával, mégis
hatalmas nyomorgó rétegekkel rendelkeznek. Az előzőeken kívül gazdaságuk fellendítésére nagy
mértékben igényelnek befektetéseket privát oldalról is, mint pl.: bankok, biztosítók, befektetési
alapok és egyéb privát befektetők.
Egyik oldalon állnak a szegény
országok, a felfejlődő országok (u.n.
küszöbországok) és a másik oldalon
vannak a fejlett ipari országok. mondtam. Sajnos ez így nem igaz. Ez
egy leegyszerűsített és félrevezető
magyarázata a valós mai helyzetnek.
Ami a pénzügyi világot illeti,
megtörtént a globalizmus, azaz a
kiegyenlítés. Nincs szegény ország,
fejletlen- vagy fejlődésben lévő ország,
sem u.n. fejlett ország. Csak is
szegények és gazdagok vannak.
Mindegy melyik országban !
És, a gazdagok közé, becsületes
munkával, nem tudsz bejutni !
Mindezek ellenére átadom neked ezen
információkat, hogy mit teszel velük,
hogyan használod őket, csak is a Te
döntésed, becsületed kérdése.
(Georg S. Wiest : Pénz. Kiadásra előkészületben, © by BW)
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50 éve végezték ki
Nagy Imrét és társait...

A Miniszterelnök
Te hős voltál
s egyben áldozat.
Bíráid lelkén
ül a kárhozat.
Társaiddal történelmünk
jeles alakja,
Kit tán ma se ért meg
honunk sivár alakja.
Ítélet ? Ítél az
egyetlen, jó
igaz Bíró :
tévedhetetlen egyedül hatalommal bíró.
De mi van ma ?
Pardon – grácia :
ez a valós
demokrácia ?
Odafenn gőgös, álnok
percemberkék ülnek
s ígérnek, ígérnek,
bántó már a fülnek.
Vidám táncot jár
a Sátán
és dúlva dúl
az álságos gazság.
Mi csendes emberek
nem lázadunk,
de tudjuk :
mi az igazság.
Ó, csendes emberek vagyunk,
szívünkben alázat,
de tudva tudjuk :
mi a bűn és
mi a gyalázat...
Egyszer eljő
az utolsó ítélet :
gondolkozz :
Mi is lesz majd
akkor Véled ...
(Bayer Emil : Verseim, kiadásra előkészületben. © by BW)

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

Kérdések felkiáltójellel
Sorozatban támadják meg a romákat és irtják őket.
Borzalom.
Kinek jut ilyen az eszébe ?
Hogy más a bőrük színe ?
Hogy másként beszélnek ?
Hogy nem akarnak a többségi társadalomhoz alkalmazkodni ?
Hogy lopnak ?
Hogy nem dolgoznak ?
Hogy gyerekcsinálásból akarnak megélni ?
Hogy .... ?
Kik támadják meg őket ?
A tótok ?
A németek ?
A görögök ?
A beások ?
A szintik ?
A magyarok ?
A ... ?
Kik ?
Miért ?
Nekünk nem más a bőrünk színe ?
Mi nem beszélünk másként ?
Alkalmazkodunk mi a kisebbségekhez ?
Nem lopunk mi is ?
Kapunk talán munkát és dolgozhatunk ?
Nem a gyermekek után járó szociális háló az egyetlen megélhetési forrásunk nekünk is ?
És, a többi... ?
És miért csak a romákat ?
Miért nem a tótokat ?
Miért nem a németeket ?
Miért nem a görögöket ?
Miért nem a beásokat ?
Miért nem a szintiket ?
Miért nem a magyarokat ?

Elgondolkoztató !
(Georg S. Wiest : Cigányvagyok. Kiadásra előkészületben. © by BW)

Cukros cseresznye
Este magvaljuk a
cseresznyét
és
megmérjük
és
amennyi
a
cseresznye
annyi
porcukrot öntünk rá
és reggelig hagyjuk.
Reggel felfőzzük és
a habját leszedjük és
megint eltegyük egy
napig
olaui
és
megint felfőzzük és
a habját leszedjük és
ez ismételjük meg 2
vagy 3 nap, míg nem
olyan tiszta nem,
lesz a leve, hogy
átlátszó,
aztán
üvegbe
tegyük,
lekötjük és eltegyük.
(Kovalczik Róza : Recepteim, Kiadásra előkészületben, © by BW)

Az üzemeltetés felelőssége
Az üzemeltető köteles a kezelőszemélyzetet a munkavégzés elkezdése előtt feladatára alaposan
– gyakorlati példák segítségével – felkészíteni :
a konkrét feladatra,
a feladattal összefüggő felelősség mértékére,
biztonsági előírásokra,
veszélyhelyzetek felismerésére és elhárítására,
baleset esetén történő viselkedésre,
menekülési útvonalak biztosítására,
a GEDA szabályszerű kezelésére.
A felkészítést követően köteles az üzemeltető
ellenőrizni, a GEDA-kezelő alkalmasságát és szakmai tudását,
megfelelő viselkedésre és veszélyhelyzetekre utaló piktogrammok elhelyezését,
életvédelmi és tűzvédelmi berendezések biztosítását,
intézkedési tervet balesetekre – mentési tervet szükség esetére,
menekülési útvonal kijelölését,
elsősegélynyújtó doboz rendszeresítését.

A GEDA-nál dolgozó csak akkor dolgozhat, ha megfelelő szakismerete
van, a biztonsági előírásokat elsajátította és a kezelésre megbízást
kapott, valamint még az előírt külön vizsgát is a GEDA-ra érvényes
típusvizsgával letette !
A kiadó megjegyzése : Egyetlen üzemeltető sem tartja be ezeket a szabályokat. Van ugyan törvény a
vizsgára, de nincs tananyag. Ezért értékes gépeken, az emberek életét veszélyeztetve, képzetlen
emberek dolgoznak a magyar építőiparban.
(Georg S. Wiest : Gedakönyv. Kiadásra előkészületben. © by BW)

Minden gondolatod megváltoztatja tested
állapotát, kinézetét, kisugárzását.
Dühös vagy ?
- nyálad méreggé változik !
Lelki bánat és súlyos gondok ?
- a gyomrodat tartó izmok kilazulnak és azok
lenyúlnak a keresztcsontig, gyenge és
munkára képtelenné válnak.
Alhasi fájdalmak.
Öröm és boldogság eredménye az, hogy
gyomrod a helyén, jól összehúzott állapotban van és
megfelelően dolgozik.
Depresszió ?
- ne csodálkozz, ha
a beleid elaludnak, élettelenné vállnak,
esetenként begörcsölnek és
székrekedésed lesz.
Határtalanul felizgatod magad, dühbe jössz ?
Vigyázz gutaütést kaphatsz !
A határtalan tulajdonszerzés utáni vágyad az
ágya
korai halálodnak.
Tegyél jót a májadnak és
ne legyél irigy !
Harag és mérgelődés eredményezi a
vese- és szívbetegségeidet.
Állandó borúlátás és félelem előidézi
a rákot.
Hirtelen, váratlan, ijedtség
gyengíti szívedet, sőt u.n.
szívszélütést eredményezhet.

Ismerd meg a gyakorlatokat, amelyekkel eléred életed
harmonizálását.

Éld át,
amit e gyakorlatok neked nyújtanak !
(George Salex : Belső egészség gyakorlókönyv http://artwiest.webnode.com © by BW)

Jézus Krisztus maga az
élő, példamutató Szeretet !

Húsvét Szent Ünnepének rendhagyó üzenete
Felgyorsult az Idő. Nem is olyan régen Jézus csodálatos születését, Karácsonyt ünnepeltünk s máris
itt van a Húsvéti Ünnepkör. Csak tömörítve : Virágvasárnap, az Utolsó Vacsora, Nagypéntek
fájdalmas órái az értünk szenvedő Krisztussal, kínszenvedés bűneink bocsánatára, Kereszthalál és
diadalmas, győzedelmes feltámadás. - minderről bárki olvashat a Világ legcsodálatosabb,
legigazabb történelemkönyvében, a Bibliában, de hallhat majd szentmisék, Istentiszteletek
keretében, a templomban is.
Mi akkor tehát az én feladatom ? Úgy érzem : újra és újra rámutatni Világunk jelenlegi képére és
keresztény világunk képére is, majd vázolni : e helyzetben mit vár tőlünk, keresztényektől a mi
jóságos, szerető, bűnbocsátó Mennyei Édesatyánk...
XVI. Benedek, e több, mint kiváló Egyházfő visszavonulása kapcsán az egyik bíboros mondá : A
keresztény Egyház megrendítő kihívásoknak van kitéve, ezekkel áll szemben. Mennyire igaz, valós
e megállapítás !
Mi hívők, a Keresztény Egyház mintha egy ostromlott várban élne, élnénk.
Kívül a hitetlen, sokszor ellenséges világ a maga nem lebecsülendő fegyvereinek széles
arzenáljával.
Melyek ezek, hogy csak néhányat említsek ?
- A Pénz, az anyagi javak könyörtelen, mérhetetlen s növekvő világa,
- a Médiák s az Internet káros hatása – ez utóbbiak hoztak sok jót is, de
hogy mekkora a kár, azt ne én minősítsem -,
- a csendben növekvő és egyre szervezettebb bűnözés,
- a jóra erkölcsre, hitre nevelő családok széthullása és
folytathatnám még sokáig.
Csak egy igen apró példa a Bűn Nagy Mocsarának egy pici szegletéből. - Egy kéttagú banda kirabol
két tanyasi öreget. Elszedik mindenüket s ez sem elég. Úgy kötözik meg őket, hogy hasonfekve
lassú, kínos perceken át, elerőtlenedve önmagukat fojtsák meg... - az edzett, sokat látott rendőrtiszt
is megrendülve lepődött meg s a két primitív gazember elfogása után megkérdezte : hogyan találták
ki ezt a nem éppen szokványos módszert ?
Válasz : Hát a televízióban láttuk...
És miért nő a tanár- és gyerekverések száma, az iskolai lövöldözés és a késelések ? Nem
kommentálom, mert Te, Kedves Olvasó tudod a választ...
És mi képzeletbeli szorongatott Várbeliek a bűnüldözésen túl milyen fegyverekkel harcoljunk ? Ó,
bizonyára nem ágyúkkal és gépkarabélyokkal. - Elsősorban a Szeretet parancsának önkéntes
teljesítésével a valóban

cselekedni képes és Nagybetűs Szeretet gyakorlásával.
Tehetetlennek érzed magad ? Na ne már, szokta mondani kedves, hétéves dédunokánk.
Az első – legelső – érezd át, hogy

Isten szeret Téged,
két kézzel nyújtja szeretetét Feléd s ha kérded : sugallja, mit tégy !
Hát először is : Kedves Szülők, Nagypapák, Kedves Dédszülők, tegyétek rendbe a magatok
hitvilágát s aztán oktassátok, neveljétek szelíden hitre s tevékeny szeretetre a kicsiket s a
serdültebbeket.
- A Föld lakosainak nem kis hányada éhezik s az alultápláltság nincs
messze tőlünk se... Ha lehet, tegyél ellene ?
- Vedd észre a körülötted élő, testi-lelki támaszra szoruló szegényeket,
betegeket, öregeket.
- És : ne ítélj, hogy ne ítéltessél ! Tanulj meg alázattal élni s ha kell, tudni
lemondani is...
- Igen : tanulj meg szeretni Isten parancsa szerint

szeretni fajra, felekezetre, bőrszínre való tekintet nélkül !

Jézus Krisztus dicsőséges, második eljövetele közeleg. Hogy ez mikor lesz, azt csak az Atya tudja.
De egyéni meglátásom, hogy az Emberiség hitetlen és kártevő hányada mindent elkövet, hogy ez ne
az évezredek távolában legyen. - Nekünk az a feladatunk, hogy arra törekedjünk : az Utolsó Ítélet
napján minél többen állhassunk a Megváltó Jobbján...
És végül : Kedves, még utat kereső, hezitáló Olvasóm : hadd búcsúzzak Tőled egy korai,
Istenkereső versem soraival :
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...
Áldott, elgondolkodtató ünnepnapokat kívánok, sok szeretettel...
(Bayer Emil : Jeles napok. Kiadásra előkészületben © by BW)

Jelölj meg legalább hat emberi és szakmai tulajdonságot, amelyek a Te eredményes
munkavégzéséhez szükségesek !
egy, a munkájával összhangban álló megfelelő eladástechnika, beleértve a szükséges
pszichológiai ismereteket is,
termék és használhatósági ismeretek,
nép- és üzemgazdasági összefüggések alapos ismerete,
személyes életcél,
pontos betartása az időbeosztásának,
önfegyelem,
optimális munkamódszer,
hajlandóság hozzátanulni,
olvasásértési képesség és tanulási technika,
a tanultak következetes felhasználása,
szellemi képességeinek megtartása,
testi egészségének fenntartása.
Milyen eladástechnikát használsz ?
Problémamegoldások és a haszon eladástechnikája.
Mit vásárolnak az emberek, ha vásárolnak ?
Amit az árú a vevőnek nyújt.

A kilincspucoló
(Georg S. Wiest : A kilincspucoló. http://artwiest.webnode.com © by BW)

Akciós kölcsön
Nézem a TV-t és mit látok ? - ajánlatot tesznek egy akciós személyi-kölcsön igénybevételére.
Sajnos az országunkban dúló fogalomzavar miatt az akció jelentősége, valahogy összekeveredett
a kedvezmény jelentésével. Ugye egy akciós sajtról, vagy ruhadarabról mindenki azt gondolja,
hogy az automatikusan olcsóbb is. Nos ez, bár sok esetben helytálló, nem így van. Az akció
csupán azt jelenti, hogy az ajánlat tevő, ajánlatát csak is egy bizonyos ideig, vagy csak is egy
bizonyos feltétel teljesülése esetén, mint pl. tíz darab vásárlása, tartja fenn. Ez még önmagában
nem jelent kedvezményt !
Olvasom tovább a szöveget és feltűnik, hogy az éves kamat (THM) 31 % felett van. Nos ez minden,
de nem kedvezmény !

Inkább uzsora !
BELEGONDOLTAM.
Az OTP 6 %-ért veszi a pénzt a központi banktól. Ráteszi a világ becsületesebb részein szokásos 2
% kezelési költségét, amiben egy tisztességes nyereség is benne van és tovább adja nekünk 8 %
p.a.-ért, legyen a THM 9 %.

Ez lenne ugye a tisztességes magatartás !
E helyett azonban kiadja ezt a pénzt 31 %-ért ! Zsebrevág 22 % extraprofitot. Én ezt
uzsorakamatnak nevezem !

Vajon hogyan javuljon a gazdaság helyzete, ha
ilyen aljas módon becsapnak,
megkárosítanak bennünket ?
Tévedtem,
nem mindenki lett megkárosítva !
Az OTP részvényeseinek
ez jól jön ! És
kik a részvényesek ? - na biztos
azok a politikusok, akik
minden felesleges banki szabályozást megszavaznak, csak az ilyen
uzsora ellen
nem tesznek semmit !

Olyan szívesen írnék a magyar bankok becsületességégről, de
hol vagytok becsületes magyar bankok !
(Georg S. Wiest : Bankok. Kiadásra előkészületben. © by BW)

Ha az embernek pénzre van szüksége,
korruptnak kell lennie.
Ha viszont sikert akar
nyaliznia kell !

(Georg S. Wiest : Stimmung http://artwiest.webnode.com © by BW)

Bayer Emil

Embernek lenni
a Jóisten árnyékában
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...
(Bayer Emil : Embernek lenni a Jóisten árnyékában http://artwiest.webnode.com © by BW)

George Salex

Kombucha
Az isteni tea, amely
az egészséget megőrzi és
a fiatalságot megtartja.
Istenek itala

4 cl tejföl, 4 cl kamilla kombucha, 2 cl cseresznyepálinka, 3 cl
rostos áfonyaszaft, 2 cl juharszirup, 1 csipet cukor.
Mind ezeket jéggel egy shakerban jól összemixeljük és egy
pohárba leszűrjük. Az italt egy fél szelet naranccsal és
mentalevéllel diszítjük.

CD Nero 13,9 MB
PDF 6,84 MB
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Az élelmed legyen a gyógyszered
és ne a gyógyszered egyed !

Semmit tevés
És,
megkérdezték X-Bankárt,
miért uzsorakamatokat használnak a kölcsönkihelyezéseknél !
X-Bankár Úr
gúnyosan mosolyogva mondta,
a fogyasztó választhat, hogy elfogadja-e !
És,
megkérdezték Y-Bankárt,
miért uzsorakamatokat használnak a kölcsönkihelyezéseknél !
Y-Bankár Úr
gúnyosan mosolyogva mondta,
a fogyasztó választhat, hogy elfogadja-e !
És,
megkérdezték Z-Bankárt,
miért uzsorakamatokat használnak a kölcsönkihelyezéseknél !
Z-Bankár Úr
gúnyosan mosolyogva mondta,
a fogyasztó választhat, hogy elfogadja-e !
Szegény választó, aki

magasabb és mégmagasabb uzsorakamat között
választhatsz.

Miért nem választasz ?
Amikor négyévenként választasz,
befolyásolhatnád ezen kamatok mértékét is, mert
politikusaink
nem csak a Népvagyont lopták el,
nem csak korruptok, de
az uzsorakamatokból is nyernek azon részvényeikkel, amik

téged illetnének meg !
Hát,
ezért nem vizsgálja az uzsorakamatokat a kartellhivatal,
ezért ajánl az állítólag téged védő Ombudsman
még magasabb uzsorakamatokat, és
ezért nem tesznek politikusaid ez ellen semmit !
A nyugateurópai médiákban sorozatosan figyelmeztetik a fogyasztót, mert vannak bankok, ahol a
kirakatban szereplő 3,5 %-os kölcsönkamat helyett
a valóságban
8 - 9 %-os eurókamatot számolnak fel.

Vigyázz, fogyasztó !
Ne hagyd magad becsapni !
Ezért nem akarjuk mi az Eurót bevezetni, mert, akkor
politikusaink nem nyerhetnének az uzsorából !

Georg S. Wiest

Money, money, money...
...nem is tudnak ma Magyarországon
a bankok alkalmazottai hitelképességvizsgálatot elkészíteni !...
(Georg S. Wiest : Money, money, money... http://artwiest.webnode.com © by BW)
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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.
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