La cumpana dintre ani as vrea sa spun ca...
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Astazi va prezentam 2 persoane care au completat formularul propus de echipa SighetOnline si
care si-au dat acordul pentru a fi publicate. Ani Mih ne vorbeste despre realizarea ei din anul
care tocmai se incheie:
sunt multumita ca
am reusit impreuna cu sotul meu sa finalizam cate ceva in noua casa in care ne-am mutat.
Multumesc sotului meu care m-a inteles intodeauna cand am avut unele probleme si regret ca
nu am reusit sa conving pe sefii mei ca de fapt pot mai mult.
De la anul ce vine isi doreste
sa reusesc sa o duc pe mama mea la o protezare sa mai poata sa stea si ea macar un minut
pe picioare, sa se ridice din patul suferintei.
Stie ca ar trebui
sa fiu mai intelegatoare cu apropiatii din jurul meu in anul ce vine.
Isi doreste sa ceara iertare,
mamei mele care nu am inteles-o de multe ori cand ma suna la telefon si mi spunea ca nu mai
rezista cu atata singuratate .
La cumpana dintre ani, realizarea lui
Marius
este faptul ca
am reusit sa ajung la cumpana dintre ani cu bine si cu sanatate, atat eu cat familia mea.
Cui ii multumeste?
Ar fi foarte multe de enumerat asa ca am sa multumesc doar lui dumnezeu, fara de care nu
eram acum aici. Cred ca regretele mele sunt globalizate, fiind legate de criza prin care tocmai
trece toata lumea.
Pentru anul ce vine isi doreste s
antate, iar pentru a o obtine el considera ca are nevoie de cumpatare si credinta.
Cui ai vrea sa ceri iertare?
Probabil tatalui meu si surorii mele , pe care, datorita timpului ii vizitez tot mai rar.
Citeste si
partea 1
si
partea 2
Multumim tuturor celor ce au completat pana acum.
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