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Szomszédaim
Van három szomszédom, akiknek viselkedése elgondolkoztató.
Az egyik, nem közvetlen szomszédom, egy szellemileg korlátozott ember. Szabadon él, minden
felügyelet nélkül. Ez azt jelenti, hogy megtanították neki, hogy hogyan kell önállóan élni és, hogy
az emberi viselkedés szabályait be kell tartani. Persze ez a tanítás is olyan volt, mit általában a többi
Magyarországon. Semmit sem ért. Nem tanították meg szinte semmire. Így a táskarádióját üvölteti
folyamatosan, nemtörődve azzal, hogy ezzel másokat zavar.
A pilisi Önkormányzat minden igyekezete ellenére sem tudtak ráhatni és ő senkivel sem törődve
továbbra is zavaróan hallgatja a rádióját.
A baloldali szomszédom egy szerencsétlen ápolónő. Vagy legalábbis ezelőtt tíz évvel még az volt.
Miután nem láttam tíz éve nem tudom a jelenlegi státuszát. De a telke pontosan úgy néz ki, ahogy
tíz évvel ezelőtt itthagyta. Miután akkor sem gondozta, elképzelhetitek milyen most.
Több, mint tíz évvel ezelőtt átmentem hozzá levágni a kerítésemet kidönteniakaró faágait. Ez az ő
dolga lett volna ! Feljelentett birtokháborításért a rendőrségen. Kijött a rendőr és elnevette magát,
mert én elvégeztem azt a munkát, amit neki kellett volna.
A jobboldali szomszédom egy testi fogyatékos ember, akinek a telek már teher, de a jelenlegi árak
miatt nem tud tőle megszabadulni. Nem gazdag, de tellene neki egy munkást megfizetni, aki pár
ezer forintért kitisztítaná a telkét. Nem teszi. Hagyja, hogy én vágjam le a kerítésen átnyúló ágait és
tartsam rendbe a kerítést. Régem, míg fiatalabb voltam átmentem évente kétszer és a kerítéstől
számított félméteres területet kitisztítottam. Nálam is így van ! De ma már hetvennégy évesen
örülök, ha a saját telkemet rendben tartom.
Írtam mindhárom ügyben az Önkormányzatnak, de a fülüket sem mozgatják, holott ez kötelességük
lenne.
Szóval ilyenek az én kedves szomszédaim.
De elgondolkoztam. Mi az oka ennek a viselkedésnek, úgy a szomszédaimtól, mint a hatóságoktól ?
Az alábbi három okot találtam.
pszichológiai beborultság
Emberek, kiknek a lelkük valami okból eredően beteg, sérült elmenekülnek az élettől. Van, aki
szappanoperákat néz naphosszat, van, aki letargiába esik és naphosszat ki sem jön a lakásából és
vannak, akik hangos zenét hallgatnak, hogy így az életet kizárják magukból.
Ezek betegek. Ezeket gyógyítani kellene. Sajnos ez Magyarországon lehetetlen. Mert a magyar
orvostársadalom szakmai, soviniszta féltékenységből eredőn a pszichológiát nem ismeri el
gyógyításra alkalmasnak. Helyette a pszichiátriát részesíti előnyben, mert azok gyógyszerrel
gyógyítanak. De lelki betegségeket nem lehet gyógyszerrel meggyógyítani.
Nekünk, akik szenvedünk e emberek zavarása miatt semmi lehetőségünk sincs, mert a
gyógyszergyárak érdekei képviselő magyar orvosok nem hajlandóak gyógyítani !
Sajnos e lelki beborultság jellemző mindhárom szomszédomra is !
a másik ember semmibe vevése
Az ember alapvetően úgy gondolja, hogy ő az élete kormányzója és egyedül meg tud oldani

mindent. Nem kell a másik. Csak is a saját érdekem fontos, a többivel nem kell törődni ! Ezeknek
az embereknek a másik ember nemember. Minden jog és érdek nélküli. Le lehet őket írni ! És,
ebben a nézetükben a hatóságok is támogatják őket, amikor azok hasonló módon embertelenül, az
embert figyelmen kívül hagyva intézkednek, szabályoznak, törvénykeznek.
Nos, az én három szomszédomra nagyon is jellemző ez a viselkedés, miszerint csak is ők fontosak,
a másikat el kell felejteni !
az emberi együttélési normák nemismerete
Mindnyájat tudjuk és tisztában vagyunk jogainkkal. Ha nem is ismerjük az Alaptörvényt, de az
abban szereplő jogait mindenki kívülről fújja. Igazuk van. Az embernek megjárnak bizonyos jogok,
amiket nem lehet tőle elvonni.
Én alaposan végignéztem az Alaptörvényt és kerestem benne az embert megillető kötelességeket is.
Hiszen ha jogaink vannak, vannak kötelességeink is ! - gondoltam én. Nos, szinte semmit sem
találtam és azt is eldugva, átértelmezve.
Pedig, bár az ember úgy érzi, hogy ő az Isten és mindent megold egyedül, mégsem tudunk egyedül
létezni. Gondoljunk itt azokra, akik élelmiszert termelnek, hogy ehessünk, ruhákat varrnak, hogy
öltözködhessünk é.i.t.
Nos, ezeknek a kiszolgálóknak is vannak jogai ! Minden embernek van joga, amelyek időnként
összeütköznek. Meddig is tart az én jogom ? Addig, míg szembe nem kerül a másik jogával. És itt
kell egy kompromisszumot kötni, hogy mindkét embernek meglehessen az egyenlő joga !
Ehhez kellene a hatóság segítsége, de sajnos ők is úgy gondolják, hogy ezen életben csak is nekik
van joguk, az emberi jogokat pedig lábbal lehet tiporni !
(Georg S. Wiest http://netepi.webnode.com © by BW)

A befogadás művészete
Miért van az, hogy
- egyes darabok megbuknak, mások nem ?
- ugyanazok a darabok egyszer megbuknak, másszor nem ?
- egyes műalkotások tetszenek, mások nem ?
- a műalkotások egyszer tetszenek, másszor nem ?
- van, ami nekem tetszik, de a másiknak nem ?
- amikor nekem tetszik az, ami neki tetszett, akkor az már neki nem tetszik ?
Felolvastam egy verset, egyszer úgy, hogy a szövege, szinte érthetetlen volt, de hűen kifejeztem a
benne rejlő gyötrődést, segítségért kiáltást, az érzelem világát és másszor úgy, hogy lassan, tagoltan,
érthetően, elmagyarázva, az értelemre hatva. Voltak emberek, akiknek az első tetszett és voltak,
akiknek a második. Pedig ugyan arról a versről volt szó, ugyan azokat az érzéseket közvetítettem,
adtam át.

A felfogás, a megértés más és más volt.
Tehát, itt a műélvezésnek két formáját ismerhetjük fel, az érzelmit és az értelmit. A gyakorlat azt
mutatja, hogy e két oldal nincs meg együtt minden emberben, ill., ha meg is vannak, az egyik
túlsúlyos, erősebben dominál és elnyomja a másik felfogási síkot. Mind ezt egy rendezőnek, az
előadó művésznek, figyelembe kell venni, Ez meghatározza végső soron a sikert !
Mert, mi is történik ?
Amikor az értelmünkön keresztül élvezzük a műalkotást, a bejutó ingerek stimulálják érzelmi
idegeinket, átalakulnak.

Az egóból - emóció lesz !
Szintúgy, csak fordítva funkcionál ez akkor, amikor egy műalkotás az érzelmeinken keresztül hat
ránk, majd bennünk átalakulva megértjük, el tudjuk magyarázni.

Az emócióból ego lesz !
A művészben viszont, mind két oldal jelen volt, amikor a művész, művét megalkotta. Tehát, ha meg
akarjuk érteni a kész műalkotást, akkor nyitottnak kell lennünk és úgy az értelmünkkel, mint az
érzelmünkkel egyenlő arányban be kell fogadnunk.
(Georg S. Wiest : Művészetem http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

Csönd
Álltam és néztem a sebesen hömpölygő vizet. Meleg volt. Legalább 35 fok. Mégsem éreztem
kellemetlennek. Aztán, hirtelen ott áll előttem. Karcsú testtel, formás melleivel, egy szál ingben,
tizenhét évesen.
Szótlanul elém tett egy papírt.

Mit jelent, szerelem.
Eltűnődtem. Megmondja neki ? Hirtelen elvette a papírt, rá írt valamit, visszaadta.

Taníts meg rá.
Eszembe jutott az a tizenhárom éves iskolás, aki a latrinába dobta újszülöttjét, mert senki sem
világosította fel és senki sem áll mellette. Döntöttem. Menjünk, keressünk egy partszakaszt, ahol
nem olyan erős a sodrás. - és kerestünk !
Fürdés után, a meleg homokban elkezdtem cirógatni és puszilgatni a testét, a szemek-közötti ponttól
a nyaki hajpihéken, a mellbimbóin, a testén keresztül végig lefelé. Ellazult, élvezte és kedves
örömhangokat hallatott. A vénuszdombnál megálltam. Addigra már remegett és egyszer eljutott a
boldogságig. Lementem a lábaihoz. és onnan kezdtem felfelé jönni. Az achillesztől a vádlikon és a
combokon keresztül a mennyek kapujához. Erősen zihált és hangosan nyögött a boldogságtól.
Sokáig eljátszottam a csiklóval és a szeméremajkakkal. Számtalanszor eljutott a boldogsághoz.
Majd kimerülten, ellazultan, boldogan feküdtünk egymás mellett, egymás ölében.
Ez, ami most történ, ez a technika, ez a szex, - meséltem neki. A lényeg az, hogy kiismerd a
társadat, ismerd meg, hogy mit szeret, mit kíván. és adjál neki.

Add magadat és a szeretetedet !
Ha ezt azért csinálod, ha az a célod, hogy a
partnerednek örömöt szerezzél, őt boldoggá tedd, akkor
ez a szerelem.
Ne akarj kapni !
Ne akard magadat kielégiteni !
Csak adjál !
Csak szeress !
Aki szeretetet ad, az szeretetet kap !
- ez a szerelem.
Persze, vannak, akiket ez nem elégit ki. - meséltem tovább. Akiknek kell az, az érzés, hogy
belédhatolhatnak és úgy egyesülhetnek veled. Meg, ha gyermeket akarsz is, kell az egyesülés.

Ez viszont, már a te döntésed, hogy ezt megengeded-e !
Kívánod-e az egyesülést ilyen formában,
illetve, akarsz-e gyermeket ?
Kihordja-e, vagy ne ? - teszi fel a harcias emanci magának e kérdést, akkor, amikor akaratlanul
várandós lesz ! Pedig a kérdés nem ez ! Hanem az, hogy

megengedem-e,
hogy belém hatoljál es így egyesüljünk ?
Szabadon dönthetsz, hogy akarod-e az egyesülést, elfogadod-e a belédhatolást és vállalod a
kockázatát annak, hogy várandós leszel ! A boldogságot (az orgazmust) illetően nincs különbség a
petting és az egyesülés közötti érzés vonatkozásában. A különbség, csupán a férfi uralkodási
hajlamának a kielégítésében és a várandóság lehetőségében van !

Te, mint ember, mint nő dönthetsz a saját életedről !
De ha rosszul döntöttél, vállald a felelősséget is és
szüld meg és neveld fel a gyermekedet !
Te döntöttél, te akartad így !
Meg kell mind ezek ellenére vallanom, hogy rendkívül kellemes érzés az, amikor beléd hatolhatok

és úgy egyesülünk a közös boldogságban. Neked is mást jelent, mint csak szexet adni. De ehhez fel
kell készülni. Meg kell egymást alaposan ismerni és mindkettőnknek kényszer nélkül, kívánni !

A felkészüléshez tartozik a közös felelősségvállalás !
Nem csak neked kell vállalni a
megtermékenyülés lehetőségét, hanem
nekem is tisztában kell azzal lennem,
mit jelent az,
ha várandós leszel.
Mely kötelezettségeket ró ez rám és
milyen felelősséggel tartozom a még megnemszületett életért. Nem is beszélve
annak a felneveléséről !
Beszéltem egymás megismeréséről. Hozzá tartozik ehhez az is, hogy tisztában legyünk a fogantatás
lényegével és a lehetőségével. Pontosan, mikor vagy megtermékenyítésre képes és mikor lehet
szeretkezni, különösebb veszély nélkül. Ezekről rengeteg szakkönyv kapható. Erről nem kívánok itt
veled beszélni.
De figyeld meg magadat és rájössz, hogy vannak napok, amikor befogadóbb, simulékonyabb,
nedvesebb vagy, mint máskor és vannak, amikor száraznak, elutasítónak, unalmasnak érzed
magadat. Ez utóbbi napok alkalmasak a szeretkezésre, a megtermékenyítés veszélye nélkül. Persze
mindig vannak kivételek. Mégis mint szabályt elmondhatom, hogy

A menstruációt követő két-három nap és a következő menstruációt
megelőző tíz nap az, amikor viszonylag veszély nélkül élvezheted a
szexet és adhatod oda magadat a párodnak.
Ne fogadd el senkinek sem a holtbiztos tanácsát. Minden ember más. Mindenkinek más és más a
havi ciklusa. Te ismerd meg a sajátodat és élj a szerint !
Még egyszer megfürödtünk, a krokodilok is ott úszkáltak mellettünk, de valószínű, ill.
szerencsénkre nem voltak éhesek. Hazamentünk. Ő mélyen meghajolt felém könnyű csókot lehelt
az ajkamra, majd elment. Én pedig reméltem, hogy segítettem neki elfelejteni azt az éjszakát.
Azt, az éjszakát, amikor a hétéves korában elrabolt öccse, akit gyilkoló gyermekkatonává neveltek,
bekábítószerezve rátört a többi gyermekkatonáival a falujára, azt felgyújtotta, az embereket a
szüleivel együtt lemészároltatta és gyermekkatonái őt meg akarták menekülés közben erőszakolni.
Félelmében sokkot kapott és visítva üvöltött ész nélkül. Erre a gyerekkatonák kivágták a nyelvét,
hogy csöndben maradjon.
(Georg S. Wiest : Csönd http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

Egzisztenciát akarsz teremteni,
vállalkozást tervezel megnyitni
Németországban, Ausztriában, vagy a
Svájcban ?
Jó helyen jársz !
gswiest@xemail.de

06-70-5876261

Megbízom benned

Itt Isten színe előtt, elfogadlak
feleségemnek, férjemnek.
Így hangzik ez el egy esküvői szertartáson a templomban. Ott a Mindenható színe előtt megígérik a
párok egymásnak az egymás iránti hűséget, bízva abban, hogy amit mondanak és amit hallanak, az
úgy van és úgy is fog történni.
Valójában ez az egymás iránti bizalomban tett kijelentés nem csak a mának, vagy a holnapnak szól,
hanem visszanyúlik azon időkbe, amikor még nem is ismerték egymást. Az egymás iránti és a
kölcsönös jövőben vetet bizalom jelképe az, amikor megmutatom a fényképalbumomat és
megmutatom magamat, amilyen voltam akkor, amikor még nem találkoztunk. Elmesélem, hogy
miket éltem meg annak idején, azokat neked is ismertté teszem, legyél múltamnak a része.
A közös jövőnk táplálkozzon a te és az én múltamból, tapasztalatainkból, élményeinkből, jelenünk
és jövőnk része legyen minden hozzánk tartozó barát és családtag, akik gazdagítják és segítik közös
életünket. Ez a mi jövőnk. Ez a mi egymás iránti bizalmunk !
Az egymás iránti bizalom az éltető ereje két ember közösségének. Az egymás iránti bizalomra úgy
van szükségünk, mint a növénynek a fényre. A bizalom az, amelyikből a jövő kifejlődhet. Ez a
fejlődés, viszont magában hordozza a változásokat, a feszültségeket és az esetleges szakításokat is.
Az egymás iránti bizalmat az idő múlásával mindig és mindig meg kell újítani. Mégis, ki garantálja,
hogy az idő előrehaladásával ez az egymásba vetett bizalom megmarad és nem kopik el az élet
nehézségeitől ? Ember nem tud ilyen garanciát adni ! Ezt a garanciát csak reméljük, ebben bízunk !
Ezért jövünk össze Isten színe előtt és bízunk benne, hogy az általunk félénken kimondott igen a Te
színed előtt, a Te igeneddel, amit nap, mint nap felénk megerősítesz, áthatva tartós lesz.

Isten színe előtt, elfogadlak feleségemnek, elfogadlak férjemnek.
(George Salex : Szerelem, Szex, Avagy... http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

In der Hypnose besteht :
1. erhöhte Aufmerksamkeit auf eine gegebene Suggestion;
2. der Patient hört jedes Wort und Geräusch;
3. er ist geringgradig kritisch;
4. sein Bewusstsein ist eingeengt, aber wach;
5. die zeitliche und örtliche Orientierung ist vorhanden;
6. das Erinnerungsvermögen besteht weiter, wenn nicht ausdrücklich
eine Aufhebung suggeriert wurde;
7. der Hypnotisierte ist ansprechbar.
(Georg S. Wiest : Verwirklichung Kiadásra előkészületben © by BW)

Böse Früchte trägt die böse Saat.

Miért mosolyog az ember ?
Az ember
azért mosolyog és nevet, mert
tudja, hogy végre itthagyhatja ezt
a földi életet.
De akkor miért
mosolygok én az életben és mindenhol az emberekre és
az emberek között ? Amikor
ezek az emberek, szinte kivétel nélkül,
szomorúak fáradtak és megkeseredettek.
Mert
ők tovább akarnak élni,
én pedig nem ?
Hiszen azért
nem mosolyognak, a szerencsétlenek, mert
még tovább akarnak élni és
azért szomorúak, mert
tovább élnek !
Én pedig
azért mosolygok, mert
tudom, hogy bármelyik pillanatban visszatérhetek oda,
ahonnan jöttem, oda,
ahol nincs szomorúság, csalódás és korrupció.
Hiszen tudom,
a lélek ott kezdi majd újra, ahová
a halál pillanatában a figyelmét összpontosította.
Tehát,

a szomorú ember az új életében
szomorú sorsot fog megélni, míg
a vidáman elhaló, egy
vidám, boldog és eredményes jövendő részese lesz.
(Georg S. Wiest : Pszichógrammok. http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Töltött karalábé
A karalábét megtisztítjuk közepét kifúrjuk és megtöltjük a következő töltelékkel. Rizskását meg
uborkával és darabolt disznóborjú, vagy marha hússal, egy kanál hidegzsírral, egy kevés tört borsú,
só és 2 tojás finomra vagdalt petrezselyem zöldjével összekavarjuk és megtöltjük vele. A karalábét a
tetejére teszünk, lábosba tegyük, annyi vizet öntünk rá, amennyi elfedi és lassan főzzük, ha puha
berántjuk és tejfellel felengedjük.
(Kovalczik Róza : Családi recepteim Kiadásra előkészületben © by BW)

Néhány kérdés, amelyek a bolti dolgozók és a vagyonőrök helyzetét, egymáshoz
való viszonyukat feszegetik.
Alapjában véve és normális körülmények között (Magyarországon az emberek privát
tulajdonhoz való zavart viszonya és az alacsony, az elvégzett munka valós értékét nem kifejező,
éhbérek miatt nem beszélhetünk normális körülményekről !) a bolti dolgozók és a vagyonőrök
egymásra vannak utalva, egymásért, egymás mellett, együtt kellene, hogy egy cél érdekében
dolgozzanak. Nos, ez sajnos nem így van !
Egyik szakmai csoport sincs becsületesen megfizetve. Az, aki napi munkaidejében nem keres
annyit, hogy abból becsületesen megélhessen, családját eltarthassa, gyermekét felnevelhesse és
tisztességre, becsületre nevelhesse, az korrumpálható. Sőt, véleményem az, hogy egynehány bolond
kivételével szükségszerűen korrupt lesz !

Vagyonőr, vagy biztonsági őr ?
A vagyonőr, mint a neve is mondja, vigyáz a vagyonra, őrködik a vagyon felett. E célból
ellenőriznie kell a vevőt, a dolgozókat, a pénztári és külső-belső áruforgalmat. Nem kis feladat.
Magas az adott területre vonatkozó szakmai, pszichológiai, jogi, empátiai végzettséget igényel.
A biztonsági őr, mind ezeken felül, még az ott dolgozók és odalátogató vendégek, ügyfelek
személyes vagyonára és testi épségére is vigyáz. Mégnagyobb szakmai, pszichológiai, jogi,
empátiai végzettséget és készséget igényel.

Lopás az,
amikor eltulajdonítjuk azt, ami nem minket illet, ami nem a miénk.
Lopásnak minősül az is, ha a privátbeszélgetést folytatok vállalati telefonról. Privát ímélezek (emailozok) a vállalati interneten. Munkaidőben privát dolgaimat intézem, legyen ez internetes
bevásárlástól a levélírásig minden. Kiveszek egy sárgabarackot és megeszem. Feltörök egy
mogyorót és megeszem. Kinyitom az üdítős üveget, beleiszom, majd visszacsavarom a kupakot és
visszateszem az üveget a regálra. Hazaviszem a vállalati golyóstollat,etc.
De az is lopás, ha eladom a téglát, a cementet, a sódert, az ajtókat az építendő ház szállításaiból.
Sőt, az is lopás, ha felveszem a IMF kölcsönt, azt elherdálom, azaz zsebbeprivatizálom, kifizetem
végkielégítések, támogatások, stb. formájában.

Na mi is a vagyonőr feladata ? És kik is a
vagyonőrök ?
(Georg S. Wiest : A kilincspucoló Kiadásra előkészületben © by BW)

Csak ők tudják, miért vívják véres
harcukat gyűlölettel egymás
ellen ! Semmi közünk
hozzá, mégis nekünk kell az ő háborújukat
megvívni; mert
nem becsületes és nem nemes az, aki vezetőjét
nem követi....?
(Schiller : Die Braut von Messina oder Die feindlichen Brüder nyomán Georg Wiest átírta a jelen helyzetre.)

George Salex

Belső egészség
Egy Georg S. Wiest zsebkönyv

Úgy élj, hogy
egészséges maradj és
ne a betegséget kelljen gyógyítani !
Technika
CD PDF + Dia
Színes
ISBN : 978-963-08-3083-6
Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com http://wwh.boltaneten.hu 06-70-5876261
Ár :

CD :
Letöltés :

1.500,- Ft.
1.170,- Ft

Georg Wiest

A Bezárt Lélek
Szeretni kell, szeretetet kell adni és
segíteni ott, ahol lehet és
semmit sem várni érte !
Technika
PDF és EPUB
32 oldal
ISBN : 978-615-80355-2-1
Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com http://wwh.boltaneten.hu 06-70-5876261
Ár :

CD :
Letöltés :

4.900,- Ft.
3.820,- Ft

Bayer Emil

Csillagfényű ezüst pára
Szerelmes versek
Balatoni hajnal
Tavaszba hajló hajnalon
Futott velem a kis vonat
Félálomban, félhomályban
Idéztem szelíd arcodat
- (Álmos kicsi állomások
Még aludták az álmukat,
Csillagfényű ezüst pára
Borította a partokat) S a fülke pisla fénye
Ím varázslatot tett velem
Vagy talán nem is az, hanem
A kósza vágyak, szerelem :
Mert most ott ültél mellettem,
Szemed a szemem kereste
S ahogy Hozzád hajoltam :
Szívünk csitult elpihenve... 1958.02.26.

Technika
PDF, Nero,
59 Seiten
Bayer Emil

Embernek lenni
a Jóisten árnyékában
Képzeld el háború van
és
senki sem megy oda.
Technika
PDF, Nero
33 oldal.
ISBN : 978-615-80069-6-5
Ár :

CD :
Letöltés :

5.100,- Ft.
3.980,- Ft

Georg S. Wiest

Gyógyítóink
Hetven év magyar gyógyítása

Vannak emberek, akik
még a levesben is szőrszálakat keresnek.
De ha nem találnak,
addig csóválják a fejüket,
amíg egy végül
csak beleesik !
Technika
PDF, Nero
157 oldal.
ISBN : 978-963-08-9878-2
Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com http://wwh.boltaneten.hu 06-70-5876261
Ár :

CD (amíg a raktárkészlet tart) :
Letöltés :

450,- Ft.
450,- Ft

George Salex

Kacagj és Gyógyulj
A remény hal ki legutoljára !
Az alvó ember nem bűnözik !
A nevetés az élet sója !
Sózd meg magadnak jól,
legyél eredményes,
úgy az életben, mint a munkádban !

Technika
CD-Kacagj PDF Nérón keresztül.
Közvetlen letölthető mint E-Book (Mobipocket), vagy PDF
ISBN : 978-963-08-5720-8
Vásárlás :

http://wwh.boltaneten.hu gswiest@xemail.de 06-70-5876261
Ár :

CD :
Letöltés :

3.600,- Ft.
2.800,- Ft

BW Buch Wiest H

http://donaukunst.webnode.com
CD-Könyvek (E-Books):
Lyrik
Bayer Emil
: Csillagfényű Ezüst Pára
Bayer Emil
: Embernek lenni
Bayer Emil
: Perc a végtelenben
Epik/Parabel
George Salex : Szerelem Szex avagy...
Georg S. Wiest : Epilepszia avagy a bezárt lélek
Georg S. Wiest : Pszichógrammok
George Salex : Kombucha
Georg S. Wiest : 204 kérdés
Georg S. Wiest : Szabadság
Az Idők Tanúja sorozat
Georg S. Wiest : A magyar iGazságszolgáltatás
Georg S. Wiest : Gyógyítóink
Georg S. Wiest : K und K
Georg S. Wiest : Tanítóink
Wiest Unterricht
Georg S. Wiest : Vállalkozom
Georg S. Wiest : Politikus leszek-vagyok
Georg S. Wiest : Kérdések
Ezotera
George Salex : Belső Egészség
George Salex : Kacagj és Gyógyulj
Georg S. Wiest : A bezárt lélek
Gedanken
Georg S. Wiest : Gyilkosok
Georg S. Wiest : Csönd
Georg S. Wiest : Z-betű
Georg S. Wiest : Művészetem
Georg S. Wiest : Jövőnk
Georg S. Wiest : Migrén
Georg S. Wiest : Menedzser

ISBN : 978-963-08-7407-6 Ft. 1.500,ISBN : 978-615-80069-6-5 Ft. 5.100,Kiadói szám G.015
Ft. 6.800,ISBN : 978-963-08-6193-9
ISBN : 978-963-08-7837-1
ISBN : 978-963-08-9400-5
ISBN : 978-963-08-9698-6
ISBN : 978-615-80355-6-9
ISBN : 978-615-80355-5-2

Ft. 3.900,Ft. 450,Ft. 5.100,Ft. 2.400,Ft. 6.300,Ft. 6.300,-

ISBN : 978-963-08-7408-3
ISBN : 978-963-08-9878-2
ISBN : 978-963-08-9877-5
ISBN : 978-615-80069-1-0

Ft.
Ft.
Ft.
Ft.

450,450,450,450,-

ISBN : 978-615-80069-4-1 Ft. 6.300,ISBN : 978-615-80069-5-8 Ft. 3.900,Kiadói szám : G.013
Ft. 5.100,ISBN : 978-963-08-3083-6 Ft. 1.500,ISBN : 978-963-08-5720-8 Ft. 3.600,ISBN : 978-615-80355-2-1 Ft. 4.900,Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :
Kiadói szám :

G.002
G.003
G.004
G.006
G.007
G.008
G.011

Gedanken és PR letölthetőek/downloadbar ingyen/kostenlos : http://gsw-forroo.webnode.com
PR
Georg S. Wiest : Szív
letölthető
Georg S. Wiest : Szexismeret
letölthető
Georg S. Wiest : Miért
letölthető
Vásárlás : http://artwiest.webnode.com http://wwh.boltaneten.hu és 06-70-5876261
Általános szerződési és szállítási feltételek megtalálhatóak az artwiest oldalon. A megrendelt árút,
előzetes megbeszélés alapján, Budapesten is át lehet venni.

Partnert keresünk zsebkönyvek kiadásához.

Bizz' Istenben és segíts a rászorulókon !

