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Când dorința de a fi mai bun se transformă în „Fluturi” pentru semeni
Când dorința de a fi mai bun se transformă în „Fluturi” pentru semeni by Canal 33 Streamed 2 years ago 43 minutes 11,863 views DE VORBĂ CU MIHAELA TATU în premieră la Canal 33 Acum şi în reţeaua UPC, poziţia 408.
Nu sunt atât de săracă...
Nu sunt atât de săracă... by Irina Binder 8 years ago 3 minutes, 50 seconds 13,068 views http://www.irinab.com/
10 cărți pe care să le citești acum| despre motivatie| Andreea Esca, Girlboss, Irina Binder, etc
10 cărți pe care să le citești acum| despre motivatie| Andreea Esca, Girlboss, Irina Binder, etc by Iuditha Murza C. 1 year ago 42 minutes 536 views Promisiunea neclintita a iubirii”- Jannete Oke “Girlboss” – Sophia Amoruso “Ziua in care la capatul celalalt al iubirii n-a mai fost ...
Respect oamenii cu bun simţ !
Respect oamenii cu bun simţ ! by liliutz1969 7 years ago 7 minutes, 4 seconds 31,632 views Text : , Irina Binder , http://www.irinab.com/2013/09/respect-oamenii-cu-bun-simt.html.
Un text din Fluturi de Irina Binder Interpreteaza Petruta Zernic
Un text din Fluturi de Irina Binder Interpreteaza Petruta Zernic by Petruta Zernic 7 years ago 7 minutes 6,228 views
Hipnoza regresiva 618 Viktor Vine de pe Lyra 7D, ne spune ca daca nu stam in lumina/iubire,nu reusim
Hipnoza regresiva 618 Viktor Vine de pe Lyra 7D, ne spune ca daca nu stam in lumina/iubire,nu reusim by Liana Armencea Hipnoza Regresiva 1 day ago 1 hour, 24 minutes 357 views Viktor ne spune ca multi au plecat de pe Terra in ultima vreme , unii si-au terminat misiunea ,dar cei mai multi nu s-au adaptat ...
ARSENIE BOCA - SFATURI PENTRU BOLI SI DESPRE VIATA CONJUGALA
ARSENIE BOCA - SFATURI PENTRU BOLI SI DESPRE VIATA CONJUGALA by Dumnezeu Te Iubește 5 years ago 18 minutes 2,059,275 views ARSENIE BOCA - SFATURI PENTRU BOLI SI DESPRE VIATA CONJUGALA Nu copia sau reposta videoclipul, dacă îți place ...
Secretele intregii vieți vol 1 �� Rezumat cărți #parte 1
Secretele intregii vieți vol 1 �� Rezumat cărți #parte 1 by Danina LiveStyle 2 months ago 11 minutes, 7 seconds 573 views Învățăturile la care ti-au fost ascunse și la care dacă ai fi avut acces viața ta ar fi arătat cu totul altfel Pagina de Facebook ...
MEDITATIE inainte de a adormi
MEDITATIE inainte de a adormi by Esti creatorul vietii tale Mariana Buda 1 year ago 12 minutes, 8 seconds 14,402 views Afirmatii din cartea Trei Cuvinte Magice de U.S. Andersen, meditatie realizata de Wayne Dyer si tradusa din limba engleza.
Am învăţat - Octavian Paler
Am învăţat - Octavian Paler by LiaVoinea 10 years ago 6 minutes, 39 seconds 341,368 views
Fluturi - Irina Binder
Fluturi - Irina Binder by Irina Binder 7 years ago 5 minutes, 20 seconds 43,251 views Fragment din cartea Fluturi, , Irina Binder , .
Bookfest 2012 - BookMag - Interviu cu Mihai Mitrică
Bookfest 2012 - BookMag - Interviu cu Mihai Mitrică by Elefantpunctro 8 years ago 5 minutes, 50 seconds 238 views Interviu cu organizatorul târgului de carte Bookfest 2012, moderat de Virginia Costeschi. director editorial BookMag Află mai multe ...
Ep #2: Fluturi și oameni | Noiembrie Doi
Ep #2: Fluturi și oameni | Noiembrie Doi by Noiembrie Doi 5 years ago 2 minutes, 41 seconds 306 views Episod despre fluturi, efemeritate și libertate. Recomandare de carte: ...
Recenzie-interviu: \"Jocurile foamei\" de Suzannes Collins
Recenzie-interviu: \"Jocurile foamei\" de Suzannes Collins by Altfel de Videoblog 7 years ago 3 minutes, 48 seconds 577 views Varianta video a rubricii recenzie-interviu de pe blogul Altfel de carti ...
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