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La Internacia Komerca kaj 
Ekonomia Federacio (IKEF) 
laŭ sia statuto celas al la 
disvastigo de la internacia 
lingvo Esperanto en la 
kampoj komerco, ekonomio 
kaj ekonomia scienco. 



komerco en reto 

Estraranoj el 13 landaj ĉefoj kunlaboras kun 
IKEF-stabanoj
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Ĝ.sek. Kara An Jongsoo :KR
Prez. Ĉielismo Wang Tianyi :ĈN
viĉPrez. Ludoviko ZHAO Chenghua :ĈN
viĉPrez. Yas Kawamura :JP
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• helpofondigi landajn filiojn en 
diversaj partoj de la mondo, kaj 
fakajn filiojn de IKEF hondigas.

• eldonadon de fakaj libroj. 
• administras la retpaĝaron de IKEF, 

kaj starigas Esperantan monservon 
per interreto, nomita Esperanto-
Konto

• eldonas informilon Merkato de IKEF.

IKEF: https://ikef-esperanto.net 



IKEF: https://ikef-esperanto.net 



Prelegas 
VicPrezidanto 
de 
IKEF

Yas
Kawamura

Karaj ĉeestantoj!

Dankon pro via ĉeesto, 
kaj bonvolu bone 
kunlaboru kun“IKEF”. 

Mi esperas kaj atendas 
vian kontribuon al nia 
federacio, dankon! 



• helpofondigi landajn filiojn en 
diversaj partoj de la mondo, kaj 
fakajn filiojn de IKEF hondigas.
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• administras la retpaĝaron de IKEF, 

kaj starigas Esperantan monservon 
per interreto, nomita Esperanto-
Konto

• eldonas informilon Merkato de IKEF.

IKEF: https://ikef-esperanto.net 



komerco en reto 

Japana sekcio de IKEF nun koncentriĝas
al la laboroj jenaj raciaj en “reala mondo”... 



Kongruan servon per Esperanto-reto kiel 
novaj merkatoj.  Optimigante la 
centralizan administradon de IKEF-JP la 
Esperanto-reto en paco kaj kredindeco 
kovrita sur la planedo, komerca  kunlaboro 
povas esti farita glate.



Senpaga retpaĝaro · pagita retpaĝaro, 
Reta vendejo , rezervejo, multlingva retejo inkluzive 
de SO-mezuroj: Google serĉilon optimumigo



IKEF-JP kunlaboras kun perantoj, havigante 
esceptajn konsultadajn servojn, kiuj estas speciale 
prizorgataj al siaj bezonoj. 

Ni malkovros bazan forton kaj kapablon de 
klientoj.



Prezidas la 
kunsidon
Yas Kawamura

Ĝ.sekretario 
de
IKEF-JP



Ni graturis la inaŭguran
kunsidon kiu ankaŭ estis 
la 1a komuna kunsido de 
IKEF-JP
13an de Dec. 2017



IKEF-JP: https://ikef.tokyo 





IKEF-JP: https://ikef.tokyo 

Ĝi estas Esperanto-kongrua servo 
de IKEF-JP. Per optimizado de la 
centralizita administrado de IKEF-
JP de la Esperanto-reto de paco 
de menso kaj fido kovrita en 
diversaj landoj ĉirkaŭ la mondo, 
komerca intertraktado kaj 
kunlaboro iros glate.



IKEF-JP: https://ikef.tokyo 

La nova Afrodiziaka trinkaĵo - Do Me. 
La trinkaĵo estas 60ml, tute natura, farita el 20 herboj. Oni 
diras, ke estos la nova seksa “ Redbul”. Ĝi agas kiel Viagra, 
sed ene ne troviĝas aliaj komplementaj kaj malbonaj efikoj al 
la korpo, ĉar ne esta ĥemia kiel Viagra. Ĝi estas patentita en 
Svislando. Ni, IKEF-JP kongruis distribuanton de Do-Me en 
Bulgario, Esperantisto, al Japana kompanio kiel agento en 
Japanio, kaj nun serĉas partnerojn por vendi ĝin tra Japanio.

Verŝajnaj Kanaloj por vendo estus:
- Kluboj kaj festo-trinkejoj
- Evento Hoteloj
- Alkoholaj butikoj
- Gas-stacioj, ktp.
- Interreto. kaj individuo

La produkto estas herba, ne-alkohola trinkaĵo. Kostas \2.500 
po 1 botelo; pakitaj estas po 1 kaj 6 en papera pakoj.



IKEF-JP: https://ikef.tokyo 

reto de IKEF-JP; kongrua servo por “ do-me. internacia”



【Novan studon de Futur-legado importos...】
La Nova Ond-energia Studo, Japan-devena futur-legado, diskonigos sin tutmonden, 
kaj krei la unuan stud-lernejon en Armenio, kie asistas “Parsyan Solutions”, unu el 
plej moda kompanio en Yerevan. Esperanto estos oficiala lingvo de la studo en la 
lernejo por aprezisto. IKEF-JP tradukas de la Japana en Esperanton, kaj en 
Armenio Lida, loka eminenta Esperantisto, komencis asisti krei lernejon kaj 
traduklaboron Eŭrop-nivelan.

https://parsyan.solutionshttps://nucleus55555.com https://ikef.tokyo





Wix.com: https://wix.com

【Uzante Wix.com asistas vin】
Nun la tempo venas, ke ne nur 
vendejo aŭ kompanio, sed 
individuo mem publikigas sian 
retpaĝaron por bone kontakti 
geamikojn.

Komprenebre ni ankaŭ atendas 
al ni la oferon de komercaj servoj 
por ĝisdatigi vian laboron, funkcion 
per redaktilo de Wix.com.



https://wixy.land

【Uzante Wix.com asistas vin】
“Respondaj retejoj” ne elektas 
aparatojn. Indekso al Google 
kompletigita en 30 sekundoj. Ni 
faros supran publikigadon en la 
vorto celita al nia propra SEO-
apliko.
“WixyLand”, kunlaboranto, per sia 
supera kapablo asistas vin bone 
promocii vian prezenton en la reto. 



https://wixambassador.kyoto.jp

【Ambasadoro de Wix asistas vin】
Fakte mi, Yas, estas ambasadoro 
de Wix kiu respondecas regionon 
Kansaj. Mi asistos ĉion por vi. 

Al Wix.com oni ankaŭ povas 
pagi por uzi diversajn specialajn 
Apojn, sed por individua paĝaro 
kies funkcio estas anstataŭ 
persona vizitkarto, libera plano 
sufiĉas por la servila kontrakto. 



Yas: kyoto@wixy.land

【Nekredeble malmulta kosto】
Produktaj enspezoj por individua 
paĝaro; (lasas nin desegni) 1-ejon 
kun 5 paĝoj, ni faros ĝin ĉe 10,000 
enoj. 

Bonvolu senhezite konsulti 
nin. La kosto estas negociebla!!





La Teorio Promocia

Ekde 2013, Ikkan IĈINOSEKI 
servis fidelajn klientojn en la reto. 
Kontaktu por komenci ĝui niajn 
servojn hodiaŭ: La Teorio 
Promocia, La Seminario Promocia.



La Teorio Promocia 

La Projekto povas esti promocia, 
ĝisdatiga...; Ikkan IĈINOSEKI, 
kunlaboranto, estas ĉe ni por 
malpezigi la ŝarĝon de viaj ŝultroj 
kaj promocias vian vivon ontan. 

Li estas honesta kaj pozitive 
profesia kies unua prioritato ĉiam 
estas la interesoj de siaj klientoj; 
provizanta kapablecon, 
adaptabilecon kaj skabilecon. 



La Teorio Promocia

Laŭ La Teorio Promocia nia sesio 
iras tiel, ke;
1: Akceptado. Kuraĝe kontaktu nin!
2: Analizo kaj konsultado laŭ la 
teorio. Tiam markovru vin mem.
3: Progreso por via onta afero.



La Teorio Promocia

Ikkan IĈINOSEKI laboras kun 
klientoj, havigante esceptajn 
konsultadajn servojn, kiuj estas 
speciale prizorgataj al siaj bezonoj. 

Do, de nun, laŭ vole vi vidos 
niajn servojn, kiujn ni proponos, 
kaj bv. poste kontaktu por atingi 
tujajn rezultojn tra via karaktero.



La Teorio Promocia

Informo baza Por via onta vivo...

     "La Nova Ond-energia Studo", kiu promocias vin, estas 
esprimo de "Esperanto" de "情報推命学(Ĵoho-suimei-gaku) " 
sistematigita por internacia kampo.

     Kreante originalan tekston de internacia lernolibro uzante 
artefarita lingvo Esperanto, kiu estas internacie neŭtrala, kiu 
ne ricevas kulturan influon de ia lando kompare kun aliaj 
naciaj landaj lingvoj, ni sukcese evitis kulturajn influojn de iaj 
landoj, ke la originala esprimoj kaj implikaĵoj de la lernolibro 
verkita en la Japana.
     Ankaŭ, pri ŝanĝado de Japanaj unikaj kaj arkaikaj esprimoj 
al internacie kompreneblajn esprimojn, ni petis revizion al 
Majstro Tadayoshi Kimura, la fondinto de "La Nova Ond-
energia Studo".



La Teorio Promocia

Nova Ond-energia Studo: " Ĵoho suimei-gaku ".

     " Ĵoho suimei-gaku" estas akademia sistemo kiu estis 
elpensita, por ke modernaj homoj de 21a jarcento facile uzinda, 
aldonate la rezultoj esploradaj de la japanaj malnovaj terminoj 
" 先代旧事本紀大成経(Kasto de la Mononobe kaj Soga-Klanoj 
kiu klarigas antikvan Japanion ) " kaj "古事記 (popola 
historio)", kaj estis ankaŭ konsiderate enmetitaj interfaka 
vidpunkto de astronomio, kvantummekaniko, teologio kaj 
filozofio.

     Nova Ond-energia Studo estas tute nova studo. 
Anstataŭigas informojn de naskiĝdato, adreso, nomo ktp. al 
nombrojn kaj analizas fortunon, kiun oni ne povas vidi per 
okuloj, de la persono, kompanio kaj okazo. Rajtigita leganto 
estas nomata " aprezisto", kaj Ikkan IĈINOSEKI ankaŭ estas 
rajtigita kiel profesia aprezisto.



La Teorio Promocia

    Komence, oni diras, ke aŭgurado estas la akademio por scii 
"la esencon, la aktualan situacion, ŝanĝon" kun la homo, al kiu 
naturo ludas grandan rolon. Oni imagis ke ni homoj ricevas 
grandan efikon de la energio kiu ŝanĝas la naturon sinsekve 
laŭ la ordo de tempo, kiel la sezono venas sinsekve, kiel 
printempo, somero, aŭtuno kaj vintro, kiam la suno leviĝas de 
la orienta ĉielo matene, subiras al la orientan ĉielon vespere, " 
Fundamento de naturo " tiel dirite la leĝo de subteno.



     La moderna socio daŭre ŝanĝiĝas tre rapide kun diversaj 
valoroj. Homoj devas adapti al iliaj diversaj ŝanĝoj kaj daŭre 
evoluigi sin en ĉiu moment kaj angulo.
Nova ond-energia studo ŝanĝos negativan energion ĉirkaŭ vi al 
pozitivan arĝustigite de la studo mem.



La Teorio Promocia

Nombroj reprezentantaj informojn

     Nombroj reprezentas diversajn statojn. Ekzemple, vario de 
akva formo ŝanĝiĝas kiel pluvo, aŭ esti inkludita en la evaporo 
en aero, kaj aŭ fariĝi al glacion .

     Same, homoj ŝanĝas formojn por esti diversaj laŭ manieroj. 
Bone fondita mi, koleranta mi, ridanta mi, mi  kiu inkluzivas 
ĉiujn diversajn kondiĉojn. Ĉiam ŝanĝas mia koro, kiu tute ne 
same kiel mia koro antaŭa; ĉiam ŝanĝiĝanta.



La Teorio Promocia

Se ĉi tion oni esprimas per nombroj,

1 + 1 + 1 + 1 + 1 ... = 1, ĉi tiu formulo estas ĝusta... En ĉi tiu 
kazo, ĝi ne estas 1 + 1 = 2.
Nia korpo estas konbinaĵo de ĉiuj unuopaj ĉeloj, kiel ajn, kaj 
estos la "mi" amasiĝinta de multaj "1".

Eble iom ian filozofian senton vi ricevas de la klarigo, sed 
estas sufiĉe se eblas kompreni intuicie. Eĉ "numeroj" 
enhavantaj informojn reprezentas diversajn statojn kaj "ŝanĝas 
sian aspekton laŭ siaj dimensioj kaj ŝtatoj". En vorto, 
esprimante numeron "1" inkluzivas diversajn signifojn, oni 
necesas senĉesan studadon por trafe legi la informon, kaj "En 
ĉi tiu situacio plej taŭga signifo estos tia...", kaj sentemo de 
leganto ankaŭ devas esti rafinita kiel taksanto de informo.



La Teorio Promocia

Kiun sekretajn nombrojn vi havas...
La energio (ondo) de ordinara "principo de naturo" 

cirkulas laŭ ordo. Anstataŭigis tiun periodon per nombroj de 1 
ĝis 9 videblaj formaj estas la baza metodo de "Nova Ond-
energia Studo."  

Analizante kaj komprenante la ondon per la signifo kaj 
kombinaĵo de ĉiu nombro, vi povos apliki ĝin al ĉio de ĉiutagaj 
homaj rilatoj al ĥemio, matematiko, stoko ktp. 
Estas grava, ke ne pro punkto de emocio aŭ de deziro de 
individuo, sed pro ĉion senti kaj pripensi laŭ “Bild-okulaj 
vido“.

Do, de nun, laŭ vole vi vidos niajn servojn, kiujn ni 
proponos, kaj bv. poste kontaktu por atingi tujajn rezultojn tra 
via karaktero.



La Teorio Promocia

Energio per kiu krei 1 el nenio / La ondo de akvo
Revizio: La kesto de malfacilaĵo

Vi estas persono plena de senlima spirito, pionira spirito, eĉ 
sentante iom malfacilecon aŭ defion, sed ankaŭ povas ŝanĝi 
dolorojn de naskiĝo en plezuron. Ankaŭ, ĉar vi estas homo 
provanta ampleksi vian sopiron pri la nekonataj aferoj, kiujn vi 
ankoraŭ ne komprenas, apude ekzistas senfina ebleco.
Ĉar vi havas ondon de akvo, vi estas ĉiam kondutaj movadaj 
kiel de akvo. Vi iam iĝas intensa, kaj iam fariĝas milda. Vi 
estas facile esti influita, de la ĉirkaŭa medio kaj homoj; estas 
malfacileco, facile al la malsupera flanko, pli malfacile, se vi 
estas izorita sole, ĉar ĝi estas la naturo de la akvo, kiu fluas de 
supro ĝis subo. Vi ne devas pasigi tempon en la kaoso sen via 
celo. Se vi povas firme radiki en realeco kaj daŭre defii al klara 
direkto, vi povos pruvi mirindan talenton.



La Teorio Promocia

Energio kiu kaj prepari kaj konstrui stabilecon / La ondo de la 
tero
Revizio: ne ĉiam la dediĉo prave trafas 

Vi kun la ondo de la tero patrina, kiu nutras ĉies vivon, estas 
dediĉita, amata, diligenta laboristo kiu tre malfacile provas en 
ĉio sen sunlumo. Vi estas solida persono, kiu serĉas stabilecon 
kaj lokas vivon pri stabiligi aferojn. Vi donas atmosferon, kiun 
kvazaŭ panjo donas al ĉiuj, de reliefa komforto. Pro tio ke vi 
estas stabiligema, bezonas iom da tempo por akcepti ion 
nekonatan, sed via efikeco kiu nutras superajn aĵojn provas ke 
la energio devenas de la tero mem.
Sed kiam vi perdas vian ekvilibron, vi emas kaptiĝi, obstina kaj 
obstina. Ne multe tro obstina kun devotaj klopodoj kiun vi 
faris, kaj fieros pri vi mem, via vivo estas  promesata kiel 
mirinde stabila vivo.
Bonvolu prepari rekte por la celo kaj iru paŝo post paŝo.



La Teorio Promocia

La energio produktita de hazarda inspiro / La ondo de klara 
blua ĉielo
Revizio: Fragmento de realigo

Vi estas mirinda persono kun supera intuicio kaj sentemo.
Vi estas scivola kaj scivola, do vi povas fari unikan ideon 
malsaman al aliaj personoj kaj vi povas ricevi diversajn 
mesaĝojn tra mirinda sentemo. Vi havas tre delikatan ricevilon.
Vi kiu havas ondon de klara blua ĉielo, estas tre grava por vi 
havi simplan koron; sen fordoni vin mem kiel estas blua ĉielo 
reflektanta lumo sur fajnaj eroj. Kaj bonvolu memori, ke vi 
firme "bone vivu en la nuno". Vi ŝajnas havi strangan 
tendencon lasi vian korpon kaj menson en la estonteco.
Bonvolu doni al vi paciencon kaj gustumu multan ĝojon per 
trakti ĉion ĝis la fino. Vi pasos plaĉan, frukt-donan vivon pro 
via intuicio, akreco, genia inspiro kondukita de fragmento 
eldonita de viaj delikataj eroj de koro kun kaj nevidebla kaj 
videbla mondo.



La Teorio Promocia

Energio por racie aranĝi ĉion / Ondoj de arboj kreskantaj 
eksteren
Revizio: Prizorganta rado

Vi ŝatus eliri, prefere ol resti longe en la domo, kiu neniam 
ĉesas interŝanĝojn kun la ekstera. Bonvolu krei la “energion de 
la arbo” etendiĝanta ekstere. Por ke la arbo bone elteriĝu kaj 
kresku, certa kondiĉo estas necesa. Eĉ se la ĉeriaj floroj floras 
ĉiuj kune samtempe, kiel temperaturo, humido, lumo ktp., 
kondiĉoj certaj estu plene plenumitaj. De ĉi tiu ekzemplo, vi 
kun ondo de 4 havas "Kapablon ekpreni ion nevideblan 
sentive kaj transdoni ĝin al la mondo". Ne estas mirinde, ke 
aferoj kolektos kaj en bonordo ofte nur pro via ĉeesto. Vi 
ricevos informojn venantajn de ekstere per akra sentiveco, sed 
pro la akreco de sentemo, facile estas influita de informoj de 
diversaj direktoj kaj ĝi estas malavantaĝo esti indecisa. Estas 
via rolo danki vin, ke vi estu plene benita kaj en bona preta 
medio, per disponigi la informojn vivu vian vivon feliĉe.



La Teorio Promocia

Energio de kreo kaj detruo / intensa potenco
Revizio: La varma nebuleto de la dezerto.

Vi havas la energion de kreo kaj detruo. Kiel la naskiĝo de la 
universo per la granda eksplodo, vi havas la forton de energio 
por krei novon el nula formo. Ĉar vi havas fortan potencon 
kiel " tie realiĝo, kie penso", eĉ ripetante intensajn ŝanĝojn, 
certe vi atingos vian celon. Do gravas ĉiam renkonti homojn 
kaj informojn, kiuj pli altigos vian animon. Atendita de granda 
atingo per plibonigo de personeco kaj altigi la kvaliton de 
sentoj. Nur ĉar la imago kiun vi kreis estas facile realigebla, 
ŝajnas esti tendenco al troa memkonfido kaj la egoo fariĝas tro 
forta. Personeco estas via ritma, sed vi povas akompani kun iu 
ajna personoj. Kiam vi ne ŝatas ion, vi forigas vin de aliiaj 
okuloj. Se vi perdas celojn, aŭ rompis la ekvilibron, vi 
senkonscie mem-detruiĝos, do, ampleksu la ambicion, kiun vi 
ne sukcesos eĉ se vi pasigos vian tutan vivon. Vi, kun via 
energio, neniam malsukcesos plenigi vian ambicion.



La Teorio Promocia

Energio kun bonega ekvilibro / ondo de kondensaj metalaj 
mineraloj
Revizio: Vagabondanto

Vi pruvis gvidadon en juna aĝo kaj estis nomumita al la 
klaskomitato kaj la kapitano de la klubo. Kaj estas multaj 
homoj, kiuj kreskas celanta memstarecon, vi estas kun "Ondo 
de Energio 6". Vi fariĝas digna ĉeesto, nature, staranta super 
homoj pro ke vi flekseble korpigas la opiniojn de la ĉirkaŭaj 
homoj, kolektas siajn ambiciojn per siaj decidaj agoj ricevinte 
iliajn superajn kondutojn. Kelkfoje provante konduki kun 
malfacilaj vortoj kaj sintenoj, kaj foje estas momentoj kiam vi 
suferas, ke vi ne povas fidi vin mem al la problemoj kaj ne esti 
akceptataj de proksimaj kolegoj, kvazaŭ cirkulante en cirklo.
Tamen, ĉar vi havas ondon, kiu facile ricevas helpon kaj 
subtenon senintence, kaj vi pro tia ondo intencive funkciigas 
bonegan konscion por subteni la ekvilibron inter kunlaboro, 
kunvivado kaj prospero. 



La Teorio Promocia

Fruktdona Aŭtuno, Energio de ĝojo / Ondo de poluritaj 
juveloj
Revizio: Abeloj kiuj kolektas florojn

Vi havas klaran kontraston kiel Japana aŭtuna-ĉielo, kaj la ŝato 
kaj malŝato estas klaraj. Por tiuj, kiuj ricevas vortojn, kiujn vi 
elsendas, vi inklinas doni al aliaj nepenetreblan impreson kun 
akra bildo, sed vi multe allogas pro mistera ĉarmo alisekson.
Vi kapablas persvadi bone. Vi sentas plezuron per akirado, kaj 
vi estas karakterizata de serĉado de racieco. Vi bezonas 
atenton al forta indigesto, mallaborema kutimo kaj lud-amo 
kiuj devenas de riĉeco estas katastrofo. Kiam vi ricevas streĉon, 
vi malkontentas kun la realaĵo ĉeestanta, emocie skuante, 
malamante aŭ kulpigas homojn, vane perdas monon kaj 
tempon. Via ondo estas la plej bona trajto de la energio de 
ĝojo, do bonvolu ĝisoste fari ĝojon al aliaj. Tiel fariĝos vi feliĉa 
kaj la plej bona feliĉo estos alportita al vi.



La Teorio Promocia

Tolerebl-abileco,energio por reviviĝo / Ondo de Monto
Revizio: Montoj brilaj sur la surfaco de la akvo

Vi kun ondo de 8 povas esti komparita al granda monto. 
Granda monto nutras arbojn, formas arbaron, stokas akvon, 
rigardas, ludas kaj levas diversajn plantojn kaj bestojn. Kiel tia 
monto, vi estas pacienca, facile dependi, prizorg-ema 
personeco, tolerema kaj digna. Iu el vi estas tiuj, kiuj kvazaŭ 
malevenaj montoj, oni sentas vin danĝera, oni evitas 
alproksimiĝi, piedbati homojn, ne zorgu pri iu ajn, ne donas 
ion ajn . Monto ne paroleblas, do oni ne komprenas kion la 
monto pensas. Monto estas foje miskomprenata, pro ne agas 
frue. Via eta bonfarto por aliaj estas foje traktata kiel granda 
ĝeno por aliaj, do ne devigu ĝin. Tamen, en la menso, vi estas 
romantikisto, kiu sonĝas idealojn nutrante ĉiujn vivojn en 
ekvilibrigita maniero. Forĵetinte sian egoon per granda koro, 
kaj mlakovras la volontula spirito, vi estos prave taksita en 
ontaj jaroj, kaj la energio de la revivigo estos realaĵo.



La Teorio Promocia

Emocio, finbrulanta energio / ondo de fajro
Revizio: Brulinte leviĝos

La fajro celas senfine ĉielon (supren). Havanta tiun ondon vi 
kiu interne havas la kuraĝon kio antaŭenpuŝas sin eĉ se vi 
estas vundigita. Vi ankaŭ havas dediĉitan energion provante 
finplenumigi eĉ se jam io estas forbruligita. Vi estas kaj brila 
kaj malferma, ekzotika kun sia moda sento estas elstara, vi 
estas tre brilanta persono. Kvankam se vi estas mizereta, via 
ekzisto mem estas brilanta, energia kaj vi igas eĉ homojn 
ĉirkaŭ vi povas esti gaja kaj energia. Vi ankaŭ havas unu 
aspekton tuj altigi la sangopulson, kio kelkfoje tuj batalas sen 
profunda konsidero. Kvankam via fiero estas alta, kaj malŝatas 
malvenkon, sed alifranke vi facile estas influita de la situacio 
kaj estas iom ne sendependema, do tiam vi malkovras solec-
deziron. Pro tio ke vi havas delikatan observeman potencon, 
provu soni resonon kun naturo. La estetika sento de dediĉo al 
agado kun kuraĝo estas la sekreto por forburigi inspiran vivon.



IKEF-JP: https://ikef.tokyo 



IKEF-JP: https://ikef.tokyo 

reto de IKEF-JP; kongrua servo por “ do-me. internacia”
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Esperanto estas la lingvo ankaŭ por 
ni kiuj utiligas ĝin en racie praktika 

kontakto de laboroj kaj homoj...

Por via onta vivo: https://plej.moda 



La Teorio Promocia

Ekde 2013, Ikkan IĈINOSEKI servis 
fidelajn klientojn en la reto. Kontaktu 
por komenci ĝui niajn servojn 
hodiaŭ: La Teorio    Promocia, La 
Seminario Promocia.

Laŭ via “ energia nombro” vi vidos 
vian estinton, estanton kaj 
estonton...en la kunsido de IKEF-JP 
vi iomete povos gustumi ĝin!


