La cumpana dintre ani as vrea sa spun ca...
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Ioana in varsta de 21 ani a fost cea care a spart gheata si a completat formularul propus de noi,
”La cumpana dintre ani”. Si pentru ca am primit acordul ei de a publica, va spunem ca, Realiz
arile din anul care a trecut sunt faptul ca am reusit sa nu imi dezamagesc parintii , si faptul ca
sunt in viata pentru mine este o realizare!
Persoana careia as dori sa ii multumesc pentru ca a fost alaturi de mine anul acesta este
mama mea. Multumesc, mami !
Regretele pentru anul care a trecut sunt faptul ca nu am putut merge intr-o excursie la verisoara
mea in Spania. Pentru anul care vine imi doresc sa termin facultatea cu bine si sa ma inscriu
la master.
La intrebarea, ce ar trebui sa faci ca sa ti se indeplineasca dorintele pentru anul ce vine, Ioana
ne-a spus ca ar vrea
Sa fiu eu insumi , sa am mult optimism si incredere in mine si in fortele mele proprii.
De asemenea
,
Cred ca am gresit fata de o prietena de-a mea. Imi pare rau.
Iti multimim, Ioana pentru ca ai raspuns apelului nostru si iti uram un sincer La multi ani si
indeplinirea tuturor dorintelor !
Avem si alte raspunsuri pregatite pentru voi insa,
Nu uitati !
Finalul lui 2010 vrem sa-l petrecem impreuna cu voi si am dori sa va propunem un formular pe
care sa-l completati. El vizeaza intrebari referitoare la cum ati petrecut anul care se incheie si ce
va doriti de la cel ce e pe cale sa debuteze. De asemenea, ce este cel mai important e faptul ca
aveti sansa sa multumiti cuiva drag care v a fost aproape in anul ce trece, dar si sa cereti
iertare. La finalul completarii formularului care are doar 6 intrebari va rugam sa bifati daca
sunteti de acord sa publicam in fiecare zi pe site, cateva din vorbele voastre de multumire sau
de iertare. Asta inseamna ca aveti sansa sa faceti cunoscuta recunostinta pe care o aveti fata
de cineva drag sau scuzele pe are nu le-ati oferit la timp.
Accesati formularul
aici
.
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