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cu prilejul Sfintelor sărbători ale Crăciunului şi ale Anului Nou 2020
A mai trecut un an… !
Să ne amintim cu plăcere de împliniri, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu
încredere pentru tot ce nu am reuşit... încă!
Să trecem peste tot ce-a fost, să credem în noi!
Anul Nou e o carte deschisă cu multe reţete ale succesului, noi trebuie să alegem doar ce
ni se potriveşte şi să pornim la drum cu încredere în 2020!
Un gând pios pentru cei care în acest an ne-au parasit şi au fost înrolaţi în armata
cerurilor şi, deopotrivă, pentru toţi ceilalţi înaintaşi ai nostril din toate timpurile!.
La această cumpănă dintre ani, să lăsăm să treacă prin fereastra sufletului, magia
sărbătorilor!
Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar, un dar de împărţit cu ceilalţi.
Bucuria vine din lucruri mărunte... Liniştea vine din suflet... Căldura sărbătorilor vine din
inimile noastre.
Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere, şi în sus cu
recunoştinţă!
Sărbătoarea Crăciunului să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri!
Chiar dacă vi se par aceleaşi urări în fiecare an, sunt făcute cu sinceritate, respect şi
apreciere. Aşadar, vă dorim excelenţelor voastre, onorabililor seniori şi stimaţilor colegi, doamne
şi domni, sănătate, bani, iubire, dragoste în familie şi linişte, pace şi lumină în suflet şi mult
ajutor de la Sfânta Treime!
Fie ca anul care vine să fie pentru noi o punte spre ceva mai bun, mai luminos!
Cu speranţa că anul nou 2020 va fi mai bun decât bătrânul 2019!
La Mulţi Ani şi un An Nou Fericit, 2020!
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