Всеки е мечтал и си е представял своята
сватба като вълшебна приказка, разглеждал е
хиляди снимки в сватбени блогове и е въздишал
тежко, като си е казвал че това е много красиво,
но не може да се направи тук, защото сигурно е
“много скъпо” и “няма кой да го направи”, а после
се е отказвал от мисълта за вълшебната картина и се е задоволявал с нещо”по-обикновено”.
Но само си представете за миг, че всяка
ваша мечта може да се сбъдне и да стане реалност!
Разбира се, далеч съм от мисълта за феи с
вълшебни пръчици, които да ги размахват във
всички страни и тиквите да се превръщат в каляски.
Мечтите могат да се сбъднат, но зад това
стоят добри екипи от професионалисти и безкрайно много работа, любов и вяра!
Когато се запознахме с виновниците за
сватбата, снимките от която виждате, си помислих че ми предстоят много часове труд и
вдъхновение. Интересно беше, че “моторът” на
събитията не беше булката, както обикновено, а
младоженецът.
Той имаше в главата си картината на пре-
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Когато мечтите стават реалност!
фектната сватба и не се задоволяваше с нищо друго, освен с перфектния резултат на най-доброто, което хората
могат да дадат от себе си. Следеше процесът на оргазнизацията отблизо, знаеше точно какво иска и точно как
го иска и знаеше, че нищо друго няма да го задоволи освен
- АБСОЛЮТНОТО СЪВЪРШЕНСТВО !
Тази негова вяра и желание, накараха екип от много хора
да направят невъзможното - възможно, да работят безкрайно много часове, сливайки дните с нощите, да сътворят приказни декори и да дадат сърцата си за постигането
на една мечта! Накрая, когато Денят настъпи и булката
закрачи към олтара, нямаше кой да спре сълзите в очите
на всички, защото гледката беше наистина ВЪЛШЕБНА и
единственото, което можеше да се каже е : ...” И те заживели щастливо завинаги”...
Мечтайте и вярвайте в чудеса , не забравяйте че сте
толкова големи, колкото големи са мечтите ви и всяка една
мечта може да се сбъдене и да стане реалност стига да я
желаем силно.
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