Andreea și pasiunea pentru flori

Un prieten de pe facebook a pornit o inițiativă grozavă
de a încerca să ajute 1000 de oameni în următoarele 6
luni. Ce vis frumos are și el.
Ideea lui mi s-a părut genială așa că am decis și
eu să fac un spațiu pe site – Colțul oamenilor buni –
unde fiecare om poate să-mi spună ceea ce-și dorește iar
eu o să încerc să-l ajut și invers dacă vrei să ajuți pe
cineva la fel poți lăsa aici mesajul tău.
Haide-ți să ajutăm câți mai mulți oameni să-și
îndeplinească visele și să-și rezolve problemele.

A doua persoană pentru care simt nevoia să fac ceva
este Andreea, o prietenă care mi-a schimbat viața mea și
a familiei mele într-un mod incredibil.
Fără ajutorul ei nu descopeream niște locuri și
oameni minunați care ne-au transformat sufletele și neau făcut să ne apropiem ca familie, să ne încărcăm
bateriile și să privim viața cu optimism.
Pe mine
sfaturile ei
liniștesc și
într-o viață
cuvânt.

personal chiar zilele acestea, prin
bune și îndrumare m-a ajutat să mă
mai mult, să-mi găsesc liniștea și pacea
alertă unde alergătura este principalul

Prin intermediul ei am reușit să devin mai
înțelegător cu copiii și sper să devin un om din ce în
ce mai bun.

Îți mulțumesc Andreea pentru tot și sper să
pot să-ți întorc măcar puțin din binele pe care
mi l-ai oferit din sufletul tău cald și bun.

Ca majoritatea oamenilor Andreea lucrează într-o
corporație, este om de afaceri și are o viață încărcată,
plină de bucurii dar și alergătură și stres.
Pasiunea ei secretă sunt florile dar această
pasiune n-a apucat niciodată să fie valorificată la
adevărata ei nevoie, nevoia de a-ți hrăni sufletul
atunci când viața socială te suprasolicită.
Ușor ușor vrea să și-o dezvolte dar are nevoie de
timp și de ajutorul nostru.
Dacă cunoașteți cursuri de artă florară, orice curs
legat de flori, dacă aveți cărți despre flori, dacă
aveți semințe sau bulbi sau chiar un buchet de flori ea
o să le primească pe toate cu inima deschisă și cu multă
bucurie.
Și toată bucuria ei se va întoarce înzecit la voi.
Dați-mi doar un mesaj și eu o să le duc la ea pentru
voi sau puteți chiar personal dacă timpul vă permite.
O să vă faceți o mare bucurie care o să vă
hrănească sufletul.
Liniște și pace vă doresc.
Update aprilie : Tatăl meu a fost primul care a venit cu un cadou – un
ghiveci de muscari din propria cultură .

