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Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!
If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Szia Áron,
Régóta figyelem utadat és csodállak elhatározásodért és a közeli véghezviteléért. Sokaknak mesélek rólad,
olyanoknak akik biztatásra, kitartásra vagy éppen életük céljára van szükség. Azt gondolom, hogy Te
ismered az élet nagy Titkát, vagy talán épp utad alatt tanultad meg.
Az életben mindenki 'hajózik', viszont életedet Te a saját célodba tudod hajózni.
Jó szelet kívánok Neked, a többi dolog meg már úgyis a fejedben van és megvalósulásához már csak az
időnek kell eltelnie.
üdv.
Laci
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Szia Laci!
Köszönöm, hogy a gondolataidat megosztottad velem és Velünk.
Nehéz a bejegyzésedhez bármit hozzá írni nem is teszem.
A www.meder.hu oldalra mindent kitettem az utammal kapcsolatban és mindenki láthatja mi is ez. Itt nincs
titok.
Minden jót!
Békét és Szelet!
CARINA és Áron
Görögo., EU 3év után ismét
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