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Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!  

If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!

Áron könyve: Békét és szelet
Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Áron könyve: Békét és szelet

Pages 1

You must login or register to post a reply

RSS topic feed

Posts [ 3 ]

1 Topic by meder 2010-03-04 07:37:03

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Topic: Áron könyve: Békét és szelet

Á

http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/userlist.php
http://meder.hu/bb/search.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/search.php?action=show_recent
http://meder.hu/bb/search.php?action=show_unanswered
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=249
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/viewforum.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=249
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/extern.php?action=feed&tid=249&type=rss
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=1403#p1403
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:08 Áron könyve: Békét és szelet (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=249 2/3

Boat Show + Áron könyve

Sziasztok!

Ma indul a Boat Show (vasárnap estig tart),  
ahol CARINA is megtekinthető (G pavilon, 104A stand). 
Áron "igazi" könyve is ott kerül bemutatásra, 
(Békét és szelet, 3 év alatt a Föld körül) 
megvásárolható, dedikáltatható lesz.

Itt egy ennek kapcsán készült riport hallgatható :  
http://meder.hu/hun/klub100303.wma

Üdv:
mi

2 Reply by aron 2010-03-24 15:40:40

aron
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Re: Áron könyve: Békét és szelet

Sziasztok!

A könyvem címe:  
Békét és Szelet! Három év alatt a Föld körül  (Jaffa Kiadó) 
Online megrendelhető innen: 
http://meder.hu/konyv/index.html

Jó szelet! 
Áron

3 Reply by meder 2010-06-30 12:15:35

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Áron könyve: Békét és szelet

Kedves Áron:

A könyv végen becsukom a szemem és megpróbálok nem gondolni semmire. Sajnos ez nem megy. Egy
fiatalember van előttem aki 3 év alatt megkerülte a Földet Carinával és ezzel elérte az álmait. A könyv
rendkívül hűen visszaadja az út viszontagságait, szépségét és azt, hogy az ember milyen közel kerülhet álmai
megvalósításához, ha nagyon sokat tesz érte bármilyen formában is. A könyv példaként szolgálhatna sok
ember számára és bízom abban, hogy sok ember erőt fog meríteni ebből a rengeteg energiából, pozitív es
őszinte gondolkodásból, szeretetből, amit a könyv sugall az író által. A könyv rendkívül inspiráló és sok
pozitív energiát ad. Ritkán kerül ilyen könyv a kezembe!  
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Nagyon tetszett az is, ahogy Carina "megszemélyesedik" a könyvben. Ő volt az igazi társ, a szerelem 3 évig,
aki jóban-rosszban kitartott Áronnal. A könyv olvasásakor végig úgy ereztem, hogy ott vagyok a hajon és
visz Carina a széllel óceánokon-tengereken át. Magam is nagy utazó vagyok, és csodálatos volt Áron által
bejárni a Földet egy kicsit más szemmel nézve.  
  
Magyarország kis ország, de fantasztikus, hogy ilyen értékes emberek vannak benne.  
  
Köszönöm az élményt!  
  
A jövőben sok sikert és további álmok megvalósítását kívánom!

Egy magyar olvasó Hollandiából.  
  
Mónika Preisler Kis
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