Ce repede trec anii când te simți
iubit

Nu e păcăleală de 1 aprilie chiar astăzi se
împlinesc 3 ani de zile de când fac parte din echipa
Cinnamon .

Nici nu-ți vine să crezi ce repede trece timpul
când te simți bine.

Au fost 3 ani frumoși în care universul mi-a scos
în cale atât de mulți oameni minunați (familile și
poveștile lor de viață ) de la care am învățat atât de
multe lucruri benefice sufletului meu.

Oamenii pe care i-am întâlnit mi-au influențat
foarte mult viața în bine și m-au ajutat să evoluez din
ce în ce mai mult și pe plan profesional dar în primul
rând pe plan sufletesc.

Au fost atât de mulți și atât de diferiți ( încă
mai sunt) dar fiecare mi-a lăsat o mică parte din el, o
învățătură, o vorbă bună, o morală, o idee , un zâmbet.

Mulți au rămas alături de mine și după 2-3 ani,
mulți au dispărut, mulți au reaparăut din când în când
iar alții noi apar în fiecare zi toate aceste lucruri
făcând parte din ciclul vieții prin care oamenii vin și
pleacă atunci când fiecare și-a terminat învățaturile de
dat sau primit.

Nu știți cât de mult vă mulțumesc tuturor pentru

acești ani minunați din viața mea.

Echipa Cinnamon 2015

Echipa Cinnamon 2017

În fiecare zi mi-am petrecut timpul și mi-l petrec
încă alături de o echipă minunată care a avut mereu
grijă de mine și m-au făcut să mă simt iubit și
apreciat. E chiar ok să fii înconjurat de femei pentru
că te dezvolți mult pe partea spirituală și nici nu te
plictisești niciodată.

La Cinnamon avem și șefi(ca în niciun alt loc din
lume ei ne sunt mai mult prieteni) dar care niciodată nu
m-au tratat cu superioritate sau incorect în vreun fel
și au avut mereu grijă de mine și de orice nevoie am
avut. Niște oameni plini de înțelegere și bunătatea care
mi-au fost alături mereu în acești ani susținunăndu-mă
cum au știut ei mai bine.

Le mulțumesc din suflet pentru modul în care s-au
purtat și se poartă mereu cu mine.

Am fost binecuvântat să fiu înconjurat mereu de
oameni frumoși cu suflet bun gata să-mi sară în ajutor
în orice moment și sunt extrem de mulțumit de tot ce mi
s-a întâmplat și mi se întâmplă în ultimul timp.

Și la sfârșit dar cea mai importantă persoană care
m-a susținut din spate în tot acest timp și fără de care
nu făceam nimic din ceea ce fac . nu ajungeam nici pe
departe unde sunt, nu ajungeam maseur, nutriționist și
în primul rând nu ajungeam tată este iubita mea soție.

Îți mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-o
oferi zi de zi în toate nebuniile mele.

P.S. A trecut atât de mult timp încât când am venit
prima oară aveam 2 copii iar acum al treilea copil are
deja 1 an.

