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Kiadja : Georg S. Wiest, Haleszi 5682., 2721 Pilis. gswiest@xemail.de 70-5876261
Jogot követelni
Felszálltam.
Egy harminckörüli hölgy átadta a helyét.
Nemszoktam leülni, de
a hosszú, az aszfalton történő gyaloglás,
kimerített.
Örültem és
megköszöntem.
Velem szemben egy hétévkörüli gyerek ült.
A hölgy mellé állt.
Vajon a fia ?
Kiderült,
a fia volt.
Eszembe jutott,
a háborút követően esténként
kisétáltunk a Nagykörútra,
elmentünk a Blaháig, majd
az Andrásin a földalattival a
Hősök teréig és onnan ismét
visszasétáltunk a Szondy utcáig.
Nekem 5-6 évesnek ez
egy megerőltető séta volt, de
élveztem, mert
a kirakatok – ellentétben a maiakkal –
színesek változatosak izgatóak voltak. Csak
a földalattit nem szerettem.
Már addigra elfáradtam és
örültem volna a leülésnek, de
mindig át kellett adni a helyemet
az idősebbeknek.
Mai napig is átadom a helyemet a
rászorulóknak,
nemcsak a villamoson !
Itt viszont a hétévkörüli
ülve maradt és
az Édesanyja, a harminckörüli,
állt fel.
Vajon
mit tanul ez a gyermek

előzékenységről, segítőkészségről, tiszteletről
és
főleg, hogyan fog az Édesanyjával viselkedni, ha
az már nem bírja és rá lenne a
segítségre,
az előzékenységre,
a tiszteletre szorulva ?
És,
mind ez
a gyermekek jogainak világnapján !
(Georg S. Wiest : http://netepi.webnode.com © by BW)

Katasztrofális kollégákkal rendelkezem ! Mindent a szájukba kell rágni és még utána is állandóan a
nyakukban kell ülnöm, hogy rendesen dolgozzanak. Képtelenek önállóan valamit elintézni ! Ugye
gyakran hallottál már te is ilyent ? Talán találkoztál is már hasonló esettel, hasonló kollégákkal.
Ezek az u.n. GONDOLATLUSTASÁG-tól szenvedő kollégák. Nem azért nem gondolkoznak és
nem azért érdektelenek, mert ilyen az alaptermészetük, hanem, mert szisztematikusan leszoktattad
őket az önálló gondolkodásról.
Tudom nem akarattal. Nem volt szándékod őket ilyenné formálni. Ez csupán a

te erős akaratod,
a reádruházott helytelenül értelmezett felelősségtudatod,
a minden más ötletet elnyomó akarásod,
a tűzön - vízen át is megvalósítom-tudatod
eredménye. Te csupán jót akartál és nem vetted észre a munkatársaidat, az ő akarásukat,
kezdeményezésüket, segíteni akarásukat, é.i.t. Nem letézett más, csak a te vezetésed ! Te vagy az,
aki a munkatársaidnak reggeltől estéig rendelkezésükre állsz, bele szólsz életükbe, munkájukba és
amit már ők maguktól is elintéztek, még egyszer szóba hozod és elmagyarázod, esetleg
leellenőrzöd. A munkatársaid idővel megszokják, hogy ne csináljanak semmit, mert te úgy is jössz
és megmagyarázod, megcsináltatod még egyszer, - mindent. Leszoknak az önálló cselekvésről, az
önálló gondolkozásról. Nem csinálnak már mást, mint, hogy arra várnak, hogy gyere és
elmagyarázz mindent, mert te úgy is jössz ! Te az önálló gondolkodásra serkentés helyett a
GONDOLATLUSTASÁGot segíted elő ! Ezt akartad ? Ilyenné akartad nevelni őket ?
Az ilyen vezetési stílus mellet kihal idővel minden a munkavégzést megkönnyítő javaslat és
munkahelyi találmány. A munkatársak sikerélménye elmarad és az idő múlásával kiderül, hogy ezek
a munkatársak, akiket társnak és nem csupán robotoknak vettél fel, gazdaságtalanok lesznek. A
munkatársak feladatait idővel te fogod egyedül elvégezni, mert te úgy is mindent jobban tudsz és te
úgy is mindig és mindenhol ott vagy. Mert te úgy érzed, nélküled úgy sem fog menni semmi !
Mind ezt persze te nem látod. Te csak jót akarsz, te csak segíteni akarsz és idővel mindent te fogsz
csinálni.

- ha és ameddig bírod !
(Georg S. Wiest : Menedzser http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

Was ich
bei anderen hasse,
ist das,
was ich selbst
bei mir
nicht verwirklichen kann.

Sajnos az alábbiakban ismertetett gyógymódokat a magyar egészségbiztosító nem támogatja. A
világhírű orvosképzést kapott gyógyítóinknak halvány fogalmuk sincsen arról, mi történik a
világban más országokban. Nem is említve, hol van egy orvos, aki akkupunktúrát, vagy
homeopátiát é.i.t. biztonsággal használna ?! Más nemvilághírű orvosképzéssel rendelkező
országokban több eredményes módszer létezik a fejfájások kezelésére. Három fő irányban folynak
eredményesen alkalmazott és az egészségbiztosítóktól részben finanszírozott kutatások.
A fájdalmakat vezető idegek méreggel (pl. Botoline Toxin) történő kiiktatása, elkábítása. Főleg
homloki idegek esetében használatos. Húsznaponként meg kell ismételni és egy injekciósorozat
egyszázezer euróba kerül.
Elektromágneses mező létrehozásával a fájdalmakat vezető idegek kiiktatása. A használatos
készülék 900.000,- forintba kerül (külföldről kell behozatni, mert Magyarországra nem szállítanak)
+ háromhavonként további előre nem látható költségek.
Az agyi elől-, vagy hátulfolyó idegekbe/re beépített stimulátor, amelynek idegeket kiiktató
impulzuserősségét egy tápegységgel a testen kívülről a páciens, fájdalmának megfelelően,
szabályozhatja. Többtízmillió forintba kerülne, ha Magyarországon is alkalmaznák.
Klinikai kutatások és évtizedes tapasztalatok eredményesek és az orvosok alkalmazzák ezeket.
Kénytelen vagyok megjegyezni, hogy minden eddigi kutatás a fájdalom kiiktatására szorítkozik. A
fájdalom okát és eredetét nem tudták még megállapítani. Látszatra fel is hagytak e irányú
kutatással, mert az agy felépítését bár ismerik, működését nem értik. Nehéz is egy materialista
alapokon álló gyógyítónak elismerni azt, hogy egy gépet, mint az emberi test, egy ismeretlen
energia - lélek, ódem, aura, Isten, sötét energia, etc. - működteti.

(Georg S. Wiest : Migrén http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

A hited a sikered.

Globalizmus
Egy globálmonopolium karakterisztikája :

Sem a dolgozóikért, kikkel együtt termelnek, sem a környezetükért, az
országért, ahol a javakat előállítják, semminemű közösséget,
felelősséget sem vállalnak.
Világot-átszövő helyzetükből eredően társadalmak és országok
felettinek érzik magukat.
Vállalkozási politikájuk egyedüli célja a minél magasabb
termelékenység elérése és az azzal összetartozó profitnövekedés
kikényszerítése.
Hogy e céljukat elérjék
dömpingárakat alkalmaznak és titkos ármegállapodásokat
kötnek;
egyeduralkodó piaci helyzetükből diktálják a felvásárlói árakat;
elvetnek és megakadályoznak mindennemű munkásszolidaritást;
a politikusokat céljai eléréséért korrumpálják;
törvényeket javasolnak és hozatnak, kényük kedve szerint.
Általánosságban megállapítható, hogy diktatórikusan viselkednek.
A diktatúra jellemzői.
Egyeduralom :
Egy személynek, vagy egy eszmének a minden ellenvetést figyelmen kívül hagyó és elnyomó
egyeduralma.
Expanzió :
Más fajok, népek, ill. gondolkodók rovására történő gazdasági, politikai és hatalmi törekvés terjeszkedés.
Kizsákmányolás :
Holott az embert, mint eszmei megnyilvánulást, a legmagasabbra helyezi, mégis határtalanul
kizsákmányolja és értéktelennek kezeli.
Kisajátítás :
Mindent, a kultúrát, a vallást, a gazdaságot, az embert, a világot, kisajátítja magának.
Könyörtelenség :
Könyörtelenül el- és kitöröl minden ellenállást, véleményt.
Jogfolytonosság :
Párhuzamokat nem enged meg magának a jelenben. De a múltból, mint példai igazolást a
cselekedeteire, előhozza.

Röviden összefoglalva,
egy pártnak mindent figyelmen kívül hagyó, mindenek feletti uralmát
jelenti a politikai, gazdasági és kulturális élet összes területén.
(Georg S. Wiest : Jövőnk http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

Ez az élet nem létezik,
ez csak egy tévedés !

Georg S. Wiest

Vállalkozom
Minden számítás és terv, végsősoron, csak hozzávetéseken és saccolásokon alapul. Semmiféle
megbízható dokumentáció nincs arról, hogy hogyan fognak az ügyfelek viselkedni és, hogy az
ügyfél egyáltalán szükségesnek tartja-e a nyújtottakat,

Az invesztícióra felvett kölcsönök visszafizethetősége a
tervezett bevételek teljesítésétől függ.
Talán
másként értékelik a bankszakemberek a lehetőségeket és ezért csak
óvatos módon engedélyeznek beruházásokat,
amely esetben viszont az egész, elképzelés
meghiúsulhat.
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

6.300,- Ft.
4.915,- Ft

Georg S. Wiest

Tanítóink
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.
Az önmegvalósítás
Minden embernek (a gyerekembernek is) van a születésétől kezdődően az életében
egy rendeltetése, amiért él; egy célja, ami el kell érnie és egy út, amin végig kell
mennie. Ha ő ezt felismeri és életszükségletét és tevékenységeit – függetlenül
minden egyéb befolyástól – e cél érdekében alárendeli, akkor beszélünk
önmegvalósításról.
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

450,- Ft.
450,- Ft

Georg S. Wiest

Szabadság
Hagyjuk Istent, génjeinket,
sorsunkat
szabadon életünkben megvalósulni és
legyünk azok,
akik valójában vagyunk.
A szépségnek és a tökéletes egészségnek a feltételei azonosak. Mindkettő az érzelmeink állapotától,
ill. gondolataink felépítésétől, amelyek embertársaink felé irányulnak és azoktól reánk
visszaverődnek, függ.
Híres színészek és énekesek szépek, mert milliók és milliók szeretete irányul feléjük. Ugyan úgy
ismeretlen emberek, akik egész életükben csak jót tesznek, szintén szépek, mert a szeretet sugárzik
belőlük.
Vásárlás :

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

6.300,- Ft.
4.914,- Ft

CD :
Letöltés :
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.

Szerelmem !
- egy új bankszámlát kell nyitnunk !
Minek az ?
Mert a régin már nincs pénz !
- mondta a feleség.
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

3.900,- Ft.
3.040,- Ft

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.
Szép meleg nyári nap volt. Mindenki lengén volt öltözve. A megállónál állt egy bomba nő ! Hátulról
láttam, ahogy közeledtem felé és rögtön felugrott a vérnyomásom háromezer fölé. Csodálatos
csípője volt, a lábai, egyszerűen fantasztikusok voltak, lenge, a nyakát épp betakaró trikó volt rajta,
elképzeltem micsoda jó mellei lehetnek. És, valóban csodálatos mellei voltak... - de Ó, borzalom !
Még ilyet soha sem láttam ! Hiányzott mindkét karja. A vállából, ott, ahol a karjainak kellett volna
kijönniük, két oldalt kis elcsökevényesedett kezecskék lógtak ki ! Mintha villám csapott volna
belém ! Elmúlt minden előbbi érzésem és nem maradt más, mint a rémület ! Igen, rémület ! Mert ...
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

5.100,- Ft.
3.980,- Ft

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 !
Az a Nép, amelyik képviselőit megválasztotta, abban a hitben, hogy azok mindent elkövetnek azért,
hogy választóiknak az emberi jogokat biztosítsák. Azaz : megfizethető élelem a Népnek; biztos és
elfogadható lakhatóság a Családoknak, hogy a jövő generációját békében, tisztességben
felnevelhessék; egy egészségszolgáltatás, amelyik nem a tolvaj zsebbeprivatizálók zsebében
honosodott gyógyszergyárakat létesíti előnyben, hanem a Népegészséget – nem csak zászlajára
tűzi, de – meg is valósítja; munkát biztosít minden Polgárnak és ehhez megfelelő fizetést is ad,
ami biztosítja az emberi jogok érvényesülését !
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

3.900,- Ft.
3.040,- Ft

Bayer Emil

Csillagfényű ezüst pára
Szerelmes versek
Várakozás
Nyugtalanul várom,
érkezik-e párom.
Míg őszi eső veri
az ablakot,
mögöttem feltűnik
kedves alakod.
És átölel lágyan
két időmarta vállam.
Most bennem kigyúl
a fény, szeretet,
szerelem :
ó maradj, maradj

hát mindig
örökké velem.
Egy gondolat
szívem húrján
hegedül :
milyen jó is,
hogy nem vagyok
egyedül.
Összefonódik
két kezünk,
mert Jézus, Jézus
van velünk...
2002.08.13

Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

1.500,- Ft.
1.170,- 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 !

Ha megszidsz is kinevetlen én
Egymással szemben gőgösen feláltok, egymás szemébe néztek, mély levegőt vesztek, kárörvendőre
felfújjátok az arcotokat, kinyújtott újjaitokkal a másik arca előtt hadonászva úgy tesztek, nintha a
másikat alaposan lehordanátok valamiért. Miközben újból és újból ott hadonásztok a másik arca
előtt és úgy tesztek, mintha alaposan megszidnátok, harsányan kacagtok. A gyakorlatot megbocsátó
és szeretetteljes mosollyal fejezitek be.
Igen alkalmas munkahelyi feszültségek levezetésére.
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

3.600,- Ft.
2.800,- Ft

George Salex

Kombucha
A kombucha tulajdonságai
Antibiotikus tulajdonság
Testsalaktalanító hatás
Az emberi organizmus megfiatalítása
Építőanyaga
a kötőszöveteknek
a gyomornyálkahártyamirigynek
a szem üveggolyójának
a csont porcogójának
szomjoltó
tisztálkodó szerda
fürdőadalék, szintén isszapfürdőhöz
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

2.400,- Ft.
1.870,- Ft

Bayer Emil

Embernek lenni
a Jóisten árnyékában
A tábort ténylegesen helyettese, egy SS főhadnagy vezette. A szőke, mindig kifogástalanul öltöző
lényt csak „a hóhér”-nak nevezték. Mindig volt nála pálca és pisztoly s különös örömét lelte a
foglyok gyötrésében. Engem kezdettől fogva utált, már csak azért is, mert a századossal rossz
viszonyban volt.
Én többnyire egy írnok-őrmester mellett segédkeztem.
Barakkunk két végén egy-egy kápó lakott. Az egyik egy jóindulatú, de kissé lökött cigány volt, a
másik egy vöröshajú német kommunista. Az utóbbit utáltuk és rám különösen sanda szemmel
nézett.
Lelkész-barátommal sokat beszélgettünk az esték sötétjében. Nem éppen kedveltem a....
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

5.100,- Ft.
3.980,- Ft

Az Isteni Igazság
megkérdőjelezhetetlen...

Múlt és jelen (2006.10.23.)
Emlékezem... Ötvenhat
szép ősze és október volt.
Fényes napok...
A pesti utcán
folyt a drága vér.
És jött november,
jött a fájdalom,
erdőt, mezőt
s a szíveket
belepte a
könyörtelen dér.
Majd nagysokára ismét
felcsillant a remény :
újra ünnepelhet
a magyar és a szegény.
A hős napoknak
ma már ötven éve,
de fáj a közelmúlt,
mondjuk ki végre :
újra úr a nép
régi ellensége
s kérdheted :
mond, sohase
lesz már vége ?
De a nép nem tűr.
Akkor és most is
töri a bilincset,
dühödten rázza
a korhadt ajtót,
a fényes kilincset !
Gondolkodom. Tekintetem
a Feszületre emelem :
Megváltó Krisztusom !
Engedd győzni ismét
a fényes Igazságot
s újra, meg újra
letiporni az álnok,
nyomorult gazságot !
(Bayer Emil Kiadásra előkészületben © by BW)

A hit megdönthetetlen kifejezője valami magasabbrendűnek.

Bayer Emil

Perc a végtelenben
Megérkeztem...
„Készek vagyunk-e Isten küldötteiként
élni az emberek között ?”
( Joó Sándor )
Megérkeztem. Az út nem volt könnyű, inkább rögös, kemény,
De mindig éltetett a sugárzó fénnyel átszőtt remény...
S íme, most öreg szívem ünneplőbe öltözött :
Mert Jézusunk Szent Lelke csendben énembe költözött...
Szelíden kér, hogy hitben, akarata szerint éljek,
Végre sikerüljön más emberré lennem,
Gyarló, gyötrő földi hatalomtól sohase féljek;
Munkálkodjon, éljen Őáltala bennem

A CSELEKVŐ SZERETET...

Nem reform az, mely elvesz az emberektől s helyette nem ad semmit ...
A mai vezetés - ha akarna - tanulhatna Szent Istvántól, hazánk első, nagyszerű reformerétől. Árpád
és Géza le nem becsülendő nyomdokain haladva mindenben Istenére hallgatva közismert és
nagyszerű döntéseket hozott, cselekedett egész életében. Isten és népe iránti alázattal, de kemény
következetességgel. Állattartó, lovas nemzetet letelepíteni, a föld szeretetére tanítani, a keresztény
hitet elfogadtatni, kemény jogrendet alkalmazni szinte emberfeletti dolog volt, s ez hite nélkül
végbe se mehetett volna. Csupán Koppányra és a veszprémi Fejes völgyre gondoljunk ...
De ne feledkezzünk meg feleségéről, Gizella királyné szerepéről sem. A családi háttér fontossága
mindenkor elengedhetetlen volt s az ma is ...
Nem tudok hallgatni az árpádházi királyok sávos lobogójáról sem. Ezt a szent zászlót a múltban
bemocskolták és teszik ezt néha ma is, alkalmat adva a globalizáció, meg más eszmék lovagjainak
arra, hogy általánosítsanak, összemossanak. Az én szememben ez a királyi jelkép mindig tiszta
fényben fog ragyogni.

lehet lelki kincseket is gyűjteni. Lehet elfogadni Isten két kézzel, ingyen nyújtott
ajándékait, lehet imádkozni, lehet gyűlöletmentesen, szerényen, alázatosan és
cselekvő szeretetben is élni, tenni másokért családban és azon kívül, tenni éhező
gyermekekért, öregekért, betegekért, a nyomorúságban élőkért. Csak tiszta
szívvel akarni kell...
Jézus kopogtat életünk, szívünk, lelkünk ajtaján :

engedjük be Őt !
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

6.800,- Ft.
5.300,- 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
Film
Georg S. Wiest : Szabadság
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,https://vimeo.com/226901159
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 !

