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Törvényszerű
Kell a jó ? Nem ! Kell a rossz ? Igen !
Göthös, üvegesek a szemei, kóvályog a láztól, rettentően hörögve köhög – majd megfullad, gyenge,
de boldog és dolgozik összerogyásig. Igen boldog ! Boldog, mert mind ezt a fiáért teheti ! Azért a
buta, tanulatlan, léha és az Anyját kihasználó fiáért !
A fiú. Nem tanult semmit és ami a legnagyobb baj, nem is akar semmit sem tanulni ! De, azt hiszi ő
a legokosabb, ő tud mindent a legjobban és minden, amit tesz, az úgy a legjobb !
Tipikus jelensége a mai magyar fiatalságnak.

lustaság,
durvaság,
károkozás,
lebecsülés,
erőszakosság,
tanulatlanság,
nemtörődömség,
a másik kijátszása,
mindenen keresztül akarás,
a másik hátránybarészesítése,
Hogy, mik ezek ?
A Magyar Dolgozó Fiatal Munkások jellemzői.
És, ezek építik Őszentsége Orbán a fociKirály országát, amely az EU-ban majd a legjobban teljesít !
Nézem a halálosan beteg szenvedő Anyát. Volt valakije, aki a tenyerén hordozta, mindentől
megóvta, meggyógyította, életet adott neki. Most van valakije, aki csodálatos szöveggel kábítja,
mindent megígér, mindig kihasználja, nem törődik vele és rövidesen a sírba juttatja.

Kell a jó ?
Nem !
Kell a rossz ?
Igen !
Vajon miért ad az élet becsületes embereknek szenvedést és miért részesíti ugyanaz az élet a
becsteleneket előnyben ? Így törvényszerű ? Avagy a becstelenek embertelenül kihasználják a
jóindulatúakat ?
(Georg Wiest http://netepi.webnode.com © by BW)
Számtalan mosolygó arcot látok magam körül,
de csak kevés a barát közülük.

A Karácsony a szeretet ünnepe
A szeretet türelmes, jóságos : nem irigykedik, nem kérkedik, nem
fuvalkodik, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,
együtt örül az igazakkal, az igazsággal. Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...
( Gondolatok a Biblia alapján )
Néhány nap, néhány óra múlva ismét ünnepelünk, és emlékezünk. Karácsonyt ünnepeljük, a
szeretet, Isten szeretetének napját : Emlékezünk arra, hogy Megváltót küldött érettünk, emlékezünk
Jézus csodálatos, megindító születésére.
Keresztények és nem hívők is szeretteikre gondolnak, ajándékokat vásárolnak, s már érzik a
gyertyafényes fa illatát, a jó ételek és italok ízét, az éjszaka sejtelmes csendjét, a békességet. De
gondolnak-e a börtönökben - sajnos nem egyszer igaztalanul - sínylődőkre, a kórházi ágyakon
fekvőkre, a haldoklókra, a szegényekre, az éhezőkre, és szomjazókra, a természeti csapások, a terror
áldozataira, a megölt ártatlan gyermekekre, anyákra és öregekre, a törzsi villongások földönfutóira ?
Elnézést kérek a borús szavakért, de

fény és árnyék olyan közel állnak egymáshoz...
És elnézést kérek azért is Kedves Olvasó, hogy a továbbiakban a szeretet fogalma sokszor fordul
majd elő.
E szót gyűlölettől terhes világunkban de sokan, s de sokszor felejtik el, vagy talán egyszerűen nem
is ismerik.
Igen : egyszerűen nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy bőrünk színére, felekezetre,
világnézetre való tekintet nélkül mindnyájan

Isten gyermekei vagyunk
s akkor testvérek is.
Nem akarjuk látni a Mindenható adakozó, féltő óvó szeretetét, azt sem, hogy Jézus Krisztus annyira
szeretett minket, hogy keserves kínhalált szenvedett értünk. Pedig a szeretet magja olthatatlanul
bennünk van.
És vajon mi, kései, gyarló utódok ismerjük-e a szeretet, a cselekvő szeretet fogalmát ? Mert nem
elég szeretni, csupán szeretettel gondolni Valakire, hanem

tennünk is kell mindazt, ami tőlünk telik,
mert e nélkül a szeretet nem ér semmit. És tennivaló akad bőven : családon, közösségen, országon,
nagyvilágon belül.
Szerte a világon ünnepelünk. Az ünnep fénye beragyogja a szívünket. Ha lehet, egy csendes órán
gondoljuk át eddigi életünket, gondoljuk végig : van-e teendőnk másokért, egy jobb világért...

Újév hajnalán
Szikrázik a hó, ragyog a fény;
Boldog vagyok Isten tenyerén...
S mégis Testvéreim : aggódom én...
Túl sok a könny, fájdalom és bánat
A Béke magára egyre várat
Viharban hajónk az Élet tengerén.
Mindenhatónk ! Újra kérlek,
Szüntelen könyörgök Néked :
Hát adj, ó adj végre békét nekünk,
Akik harcolunk, küzdünk, szenvedünk...
Kérve kérünk : mentsd meg az Emberiséget
S add, hogy szívből tudjunk imádni Téged...
(Bayer Emil : Perc a végtelenben http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

A diktátor
a diktátor és a nép elválaszthatatlan egymástól, nincs diktátor az őt elfogadó nép nélkül
a diktátor uralmának alapja, hogy a nép szereti
a népet mint tömeget szólítja meg, és a tömeg ösztöneit hozza felszínre
megtestesíti, szerepében azonosul a néppel
a nép és a nemzet ő maga
ha megsértik, magát a népet és a nemzetet sértették meg
a diktátor ún. „karizmatikus” képessége az, hogy képes tömeggé formálni azokat,
akikre hatni akar, és
kikapcsolja az egyének értelmi kontrollját
képes megszólítani és felszínre hozni az egyének tudatalatti, elfojtott indulatait,
bosszúvágyát
képes a tudatalattiból a tudatba áthozni a tömeg lelke mélyén lévő butaságot,
ostobaságot
az igehirdetés és a tömeglélektanra épülő hazugság hasonló elvre épül
a diktátor olyan, mint egy igehirdető
a tömeggé formálás eszköze a hazugság
a diktatúrák olyan országokban alakulnak ki, amelyekben
a nép frusztrált, az egyéni szabadságból fakadó
életstratégiák nem működnek
ő az első ember, aki mindenkinek azt mondja, amit az a tudatalattijában egész idő alatt
gondolt és érzett sorsáról
a diktátor először rombol, hogy utána a saját világát felépítse
egy diktátor soha nem áll meg félúton
a diktátorok környezete nem ismeri fel, nem hiszi el, hogy akit lát, az
egy paranoiás őrült, egy potenciális szörnyeteg
a diktátorokra jellemző skizofrén paranoiás betegnek nincs betegségtudata
ha a rendszerbe nincsenek beépítve olyan korlátok, amelyek
megakadályozzák az abszolút hatalom kiépítését, akkor
egy paranoiás őrülttel szemben nincs védekezés
diktátorok általában a szervezett bűnözésben, a politikai pártokban,
a családban és az egyházakban jelennek meg
mindig olyan helyen, ahol nekik kiszolgáltatott emberek vannak
nem tűr maga mellett olyan személyt, akinek a szava az övével hasonló súllyal esik latba
jó érzékkel választja ki azokat az embereket, akiken látszik a tisztelet és az odaadás, és
akiknek a lelke fölött uralkodni képes
nemcsak a diktátor beteg, hanem azok is, akik kiszolgálják
a munkatársait szolgákká alacsonyítja le, akik a félelem és a rettegés légkörében élnek
egy diktátort mindig egy belső hang vezeti, az „inspirációja”
(Georg Wiest : A diktátor kiadásra előkészületben. © by BW)

Az emberiség összes kultúrája,
amelyeket
vagy-vagy rendszerre építettek,
összeomlott.

Mi lesz veled ?
Egy új világ született
Bizalomban,
Közösségben,
Új életben.
Egy maszületett,
Reménykedik az életben. Mentes annak vészeitől Bízik a jövőben és a sikerben.
És akkor,
A pillangó rámszáll,
A napsugár szívemen át száll,
Egy gyermek az utcán rámnevet,
Megáll az idő, megdermedt.
És akkor,
Jézus középre állította a gyermeket,
És mondta ezeket :
Aki ezt a gyermeket érettem vállalja,
A teremtőt is, aki mindnyájunkat küldött,

vállalja.
(Georg Wiest : Gyilkosok

http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

A hited ereje
A te tested is, mint minden élő szervezeté, sejtekből van felépítve.

Ezeknek a sejteknek mindegyike egy önálló egységet képez,
saját résztudattal, önálló élettel és saját feladattal.
Testednek minden sejtje lélegzik, táplálkozik és dolgozik szervezetedért, tudatalattid megfelelő
irányítása szerint.
Testednek szervei speciális szervcsoportokat alkotnak egy magasabb cél érdekében. Munkájuk
végzéséhez megkapják a tudatalattidtól az utasításokat, rendelkeznek egy u.n. sejtcsoport-tudattal és
csak is azt hajtják végre, amit ez a tudat nekik előír. Ezek a sejtcsoportok képezik a sejtállamokat, a
szervek összességét, azaz a testedet.
A gyógymeditációd alkalmával tudatosan felveszed a kapcsolatot a sejtcsoportjaiddal, egymást
követően folyamatosan küldesz nekik erőt, és szeretetet, egészséget és harmóniát, biztos lehetsz
benne, hogy ezek a sejtcsoportok gondolataidat és pozitív impulzusaidat az egyes sejteknek
továbbítják. E sejtek ezáltal intenziválják tevékenységüket és magasabb teljesítményt nyújtanak, így
nő és nő saját teljesítményed harmonikusan, folyamatosan.
Mivel megjelenésed és minden egyes sejted láthatóan tükrözi fogja alkotó gondolataidat és
érzelmeidet, ezért igen rövid idő alatt felépíthetsz magadnak egy új, egészséges testet, szervezetet.

Tehát a kezedben van a jövőd.
A testedben pillanatonként megújuló és újraszületendő sejteket feltöltheted építő-teremtő erővel,
azaz folyamatosan belülről kifelé haladva életvidámságot, egészséget és harmóniát valósíthatsz
meg.
(Georg Wiest : Gondolom – Akarom kiadásra előkészületben © by BW)

...Összevetve az öregek, a hazai munkanélküliek és a bevándorlók fogják kiadni azt a

kritikus tömeget, amely
rombolni, zúzni, megsemmisíteni fog.
Eluralkodik az anarchia, az emberek között az aki bírja marja elv fog érvényesülni !
Most felteszed a kérdést, és ez így lesz Magyarországon is ? Igen ! Így lesz ! Hiszen az egész
Európai Unióban is így lesz. Mind azt, amit leírtam vonatkozik az EU-ra is. Sőt kibővíthetjük e
szcenáriót az egész világra.

Világméretű megmozdulások lesznek, melyeknek
egy mozgató rugója lesz, mégpedig
csak is a megélhetés.
Az emberhez méltó megélhetés.
Össze fogják törni a fennálló rendszereket, cégeket és lesüllyedünk egy gépeknélküli őskorba. Pedig
lenne megoldás. Mert mi is okozná e végzetes világvégét ?

A kapzsiság és a kizsákmányolás !
Már annyiszor megírtam. Az atomtengeralattjáró nem készülhet el a takarítónő munkája nélkül.
Ezért a takarítónőnek is megjár a biztos emberhez méltó megélhetés ! Ilyen egyszerű lenne ! Nem
kellene ellopni azt, amit a munkások saját kétkezükkel megtermelnek !
A másik pedig a robotok. Egy robot azt a célt szolgálja, hogy

az ember munkáját kiváltással megkönnyítse.
Ezért az a nyereség, amit a robot termel a munkást illeti meg. Megint ilyen egyszerű !
Persze még mindig rengetegen lesznek munka nélkül. Azoknak is megjár az emberhez méltó
megélhetés, ezért kell a

garantált - munkavégzéstől független - jövedelmet bevezetni.
Hogyan finanszírozzuk mind ezt ? Abból a nyereségtöbbletből, amit most a globalisták
munkásaiktól ellopnak ! Igen el lopják ! Nem ők termelik meg.
Most felteszed a kérdést jogosan, hogy én egy kommunista vagyok-e ? Nem ! És, ezek nem a
kommunizmus elvei, ezek az alapelvek, melyeket az ENSZ Közgyűlésének 217 A határozata
alapján 1948 december 10.-én a világ országai elfogadtak.
Ezek szerint
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.
(Georg Wiest : Szociális társadalom http://gsw-forroo.webnode.com © by BW)

Egzisztenciát akarsz teremteni,
vállalkozást tervezel megnyitni
Németországban, Ausztriában, vagy a Svájcban ?
Jó helyen jársz !
A tananyag folyamatosan egymásra épülő, a gyakorlatban fontos ismeretekről szól. Magába
foglalja a tananyagon kívül, a hozzátartozó és megfelelő leckénkénti 4 szóbeli párbeszédes
gyakorlási lehetőséget, írásbeli feladatokat és azok eredményének átbeszélését, valamint az
eredményteszteket.

A tananyag elsajátítása interneten és skypén keresztül is
lehető!
- bárhol is legyél !
Az anyag átdolgozását követően a jövendő vállalkozók a jogi és közgazdasági ismereteken
felül, egy a német üzleti- és hivatalinyelvben szokásos napi tudással fognak rendelkezni.
Továbbvezető tanulmányok, pl. az irodalom, vagy a művészetek, tudományok területén,
lehetségesek.

Mi átadjuk a tudást, segítünk, akár a megvalósításban,
finanszírozásban.
Neked csak akarni és tanulni kell !
A tanuláshoz, viszont, nagy akaraterő és sok idő kell. Ebben is segítek, ha valahol ezekből
hiányzik.

Árak
A teljes tananyag 1.427,- Euróba kerül, amit a jelentkezéskor előre kell kifizetni. Minden
leckéhez (Lektion) tartozik négy ingyenes ötven perces óra Skypén keresztül. Annak, aki
rendesen tanul ez az óraszám elég. További óraszükséglet díjköteles.
Feladat és tesztlapok ingyenesek. Azok küldése e-mailon történik, lehetőleg PDF, vagy ZIP
formában.

Információ és jelentkezés

gswiest@xemail.de gswiest@t-online.de

06-70-5876261

Wiest Iskolák
Haleszi 5682., 2721 Pilis

06-70-5876261

Vállalkozóképzés
30 kérdés
amik alapjaiban megváltoztathatják az Ön életét !
Tandíj 32.500,- Ft./hó
Tananyagköltség : 2.300,- Ft/hó
Heti 4 tanítási óra
Összesen : 140 tanítási óra.
Felelős kiadó : Georg Wiest közgazdász, tanár, pszichológus.
1 . Egy önálló vállalkozás napjainkban igen magas követelményeket állít - úgy testileg, mint
szellemileg, valamint lelkiekben - a vállalkozni kívánó elé. Úgy érzi, hogy felkészült az önálló
vállalkozás adta feladatokra ?
2 . Tud a munkatársaival és az ügyfeleivel, majd eredményesen együtt dolgozni ?
3 . Rendelkezik megfelelő tudással azokon a területeken is, amelyekben eddig még nem dolgozott,
mint pl.:
- termékeinek és szolgáltatásának az eladása,
- anyagbeszerzés,
- bérszámfejtés és -fizetés,
- pénzügyek,
- számla és adóügyek ?
Ezeket a feladatokat a kezdet kezdetén - ami évekig is eltarthat - saját magának kell ellátnia.
A szükséges ismereteket a
Wiest Iskoláknál megtanulhatja.
4 . Hajlandó másokkal közösen vállalkozni, ha rá jön, hogy elképzelését egyedül nem tudja
megvalósítani ?
5 . Ismer olyan személyeket, akik, szükség esetén, az Ön ötleteit továbbfejlesztik, ill. kiegészítik ?
6 . Hajlandó Ön és a többi társ a vezetést megosztani ?
7 . Alkalmasak a társak emberileg arra, hogy együtt egy cél érdekében dolgozzanak ?
8 . Ismer olyan személyt, akire a vállalkozását egy betegség, vagy szabadság esetén rábízhatná ?
9 . Végiggondolta, hogy hogyan lesz a jövőben az Ön beteg- és nyugdíjbiztosítása ?
10. Informálódott a különböző és szükséges üzleti biztosítások fajtájáról és azok költségeiről ?
11. Meg fogja állni a helyét elképzelése a piac versenykövetelményei között is ?
12. Leellenőrizte, hogy miképpen fejlődnek a hasonló jellegű és nagyságú vállalkozások azonos
területi viszonyok között ?
13. Figyelembe vette termékének fejlesztésekor a jelenlegi legmagasabb technikai színvonalat és az
esetleges patentjogokat ?
14. Számolhat egy állandóan növekvő kereslettel, avagy ez a gyors technikai elöregedés, ill. egyéb
okok miatt bizonytalan ?

15. Ismeri a reklámtörvényeket, különös tekintettel a reklámetikára ?
16. Ismeri a szakágának információs forrásait, szakmai folyóiratait és a szakmai képviseleteket ?
17. Ellenőrizze ajánlatát egyszer az ügyfelei szemszögéből is !
Az Ön ajánlata

a konkurenciához képest
jó
közepes rossz

Árújának, ill. szolgáltatásának a minősége
Ár
A vállalkozás helye
Szakképzett és udvarias kiszolgálás
Vevőszolgálat
18. Van tudomása arról, hogy miképpen jut el
- az elektronikus adatrendszereken keresztül,
- a címjegyzékekből,
- reklámmal (hirdetések, levelek, stb.),
- nyilvános kiírásokon keresztül,
- kereskedelmi képviseleteken keresztül, kiállításokhoz, ill. vevőkhöz ?
19. Utánaérdeklődött, ill. talált már tervezett vállalkozásához, megfelelő tanácsadót ?
20. Rengeteg társasági forma létezik. Ezeknek, úgy a jogi, mint a gazdasági (adó) hatásuk erősen
különböznek egymástól. Kért már tanácsot arra vonatkozólag, hogy ezek a különböző társasági
formák miképpen hatnak az Ön elképzeléseire és melyek az előnyei, ill. a hátrányai ?
21. Végzett összehasonlításokat a különböző helyen megvalósítható vállalkozás előnyeiről és
hátrányairól, különösen figyelembe véve a/z
- Ön vonzási körének nagyságát, vásárlóerejét,
- konkurenciának a mennyiségét, nagyságát és vonzási körét,
- Ön telephelyének minőségét a konkurenciáéval szemben,
- közlekedési-, áram-, víz-, gáz- és egyéb infrastruktúrát,
- területi fejlesztési tervet ?
22. Ismeri a környezetvédelmi és munkavédelmi kötelező előírásokat ?
23. Kiszámította már, hogy mennyi tőkére lesz szüksége ?
24. Elképzelhető, hogy használt gépekkel és berendezésekkel indítsa a vállalkozását ?
25. Kiszámította, hogy mennyi forgótőkére lesz szüksége az árukészlet és a kintlévőségek
finanszírozására ?
26. Kiszámította, hogy mikortól lesz a vállalkozás nyereséges ?
27. Miből él Ön és a családja addig, amíg a vállalkozása nem nyereséges ?
28. Honnan kér idegen tőkét, ha az Ön saját tőkéje nem elég ?
29. Van saját vagyona, amit szükség esetén biztosítékként felajánlhat ?
30. Még mindig akar vállalkozni ?

Bayer Emil

Csillagfényű ezüst pára
Szerelmes versek
Rövid leírás
Rövid ízelítő a költő szerelmes verseiből a kezdetektől napjainkig.

Tájékoztató leírás
Első verse tizenkét éves korában született, nevét nyomtatásban tizenhat évesen látta viszont először.
Sok-sok verse mellett írt kisregényt, tucatnyi elbeszélést és újságcikkei, interjúi nem csak itthon,
hanem külföldön is megjelentek.
Vásárlás :

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

1.500,- Ft.
1.170,- Ft

CD :
Letöltés :
Bayer Emil

Embernek lenni
a Jóisten árnyékában
Tájékoztató leírás

Igazság ez ?
Lehet egy
tömeggyilkos, egy
anyagi haszon érdekében cselekvő politikus, aki
az agymosottakat jáborúba küldi,
hős ?
Vásárlás :

http://artwiest.webnode.com http://wwh.boltaneten.hu 06-70-5876261
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 !
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
Egy Georg S. Wiest könyv
Rövid leírás
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 !

Gondod van ?
Én segítek !
06-70-5876261
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

3.600,- Ft.
2.800,- Ft

George Salex

Kombucha
Az isteni tea, amely
az egészséget megőrzi és
a fiatalságot megtartja.
Rövid leírás
Gyógyítani,
de legalábbis
semmilyen kárt sem okozni.
Tájékoztató leírás
A kombucha védi a fogakat a karriesztől. A kombucha megfiatalítja a szervezetet. Az őszülő haj
ismét visszanyeri a színét, a bőr feszesebb lesz, a fogyasztója élénkebbnek és egészségesebbnek érzi
magát.
A kombucha rendszeres fogyasztása növeli a sportolók teljesítményét. - jobb minden
doppingszernél.
Ananász-ital
400 gr. friss ananász, 200 gr. banán, 500 ml. Fodormenta-kombucha, 1
csipet só.
Mindent egymással összemixelünk és frissen szervírozzuk. Nagyon
gazdag vitaminokban, az emésztést elősegíti.
Egy test- és lélekerősítő ital fiatalnak és öregnek.

Technika
CD Nero 13,9 MB
PDF 6,84 MB
Vásárlás :

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

CD :
Letöltés :

2.400,- Ft.
1.870,- Ft

Filme

http://donaukunst.webnode.com

Hu
Előadások
Georg Wiest

: BE Ohm

Georg Wiest

: BE Agy

Georg Wiest

: Generációk

Demók
George Salex

: Szerelem Szex Avagy...

Georg S. Wiest : Szabadság
Bayer Emil

: Csillagfényű Ezüst Pára

Bayer emil

: Embernek lenni a Jóisten árnyékában

Georg S. Wiest : Pszichógrammok
George Salex

: Belső Egészség

Georg S. Wiest : 204 kérdés
Georg S. Wiest : A bezárt lélek

https://vimeo.com/235135790
https://youtu.be/dR8APiAiJSQ
BE Ohm mp4 02,43 Hu
https://vimeo.com/235479325
BE Agy mp4 03,37 Hu
https://youtu.be/AtHN9RtVKVA
Generációk mp4 04,56 Hu
https://vimeo.com/231983567
Sze Sze Av... mp4 02,24 Hu
https://vimeo.com/226901159
Szabadság mp4 02,55 Hu
https://vimeo.com/232779200
Csep mp4 02,01 Hu
https://vimeo.com/232937883
Embernek mp4 02,49 Hu
https://vimeo.com/235006653
Pszichógramm mp4 02,44 Hu
https://vimeo.com/235558044
Belső Egészség mp4 02,24 Hu
https://vimeo.com/238084430
204 kérdés mp4 02,54 Hu
https://vimeo.com/239657755
Bezárt lélek mp4 4,20 Hu

Vorschau – Előzetes - 2018
Georg S. Wiest : Die menschliche Schöpfung
George Salex : Liebe, Sex, Quale...
Georg S. Wiest : Loreley
Bayer Emil
: Életmű
Georg S. Wiest : Utopia
Georg S. Wiest : Psychogrammen
Kovalczik Róza : Családi Recepteim
Georg S. Wiest : Geschichte eines Volkes
Georg S. Wiest : A kilincspucoló

Partnert keresünk zsebkönyvek kiadásához.

Bizz' Istenben és segíts a rászorulókon !

