UVODNIK
ČAS BOŽIČA - ČAS ČAROBNOSTI
Zlatka Babšek, glavna urednica
Leto je naokrog in ponovno prihaja čas božiča, čas čarobnosti. Drevje okrašeno z belino, bleščečo
se v soncu, ko ta pokuka izza oblakov. Smeh otok, ki uživajo v vragolijah na snegu. Naj bo to naš
čas, čas, ki si ga sami lahko naredimo čarobnega.
Misli mi bežijo v čas božiča po kapi. Želela sem iti v mesto, saj je bilo lepo okrašeno, a sama žal
še nisem mogla. Prijatelji, ki sem jih spoznala v Združenju, so mi to željo izpolnili. Odpeljali so
me v mesto. Moje oči so neznansko uživale v okrasju in svetlobi, ki sta krasila stari del mesta.
Stojnice so bile polne različnih stvari in širil se je vonj po kuhanem vinu. Omamne vonjave
domačega peciva so napolnjevale naša čutila in nas vabila. Nismo se mogli upreti in zadovoljili
smo svoje brbončice.
Preživela sem nekaj čudovitega časa in doživela božično vzdušje. Srečanje s prijatelji je bilo
veselo, radostno in tudi smeha ni manjkalo. Bila sem z ljudmi, ki mi veliko pomenijo. Vsi smo
samo ljudje, ki potrebujemo lepo besedo, pozornost in ljubezen. Vse to smo si takrat poklonili, saj
so naša srca bila drug za drugega. Zame je bilo to zares čarobno.
Čarobnost je zame občutek popolne sproščenosti. Je stanje, ki ga dosežem, ko občutim okoli sebe
radost in ljubezen. Počutim se popolnoma lahka. To je tisti trenutek, ko me preplavi popoln mir in
izginejo vse skrbi. Postanem srečna, kot bi poslušala najlepšo simfonijo. Napolni me toliko radosti
in ljubezni, da zmorem objeti ves svet.
Božič je dan rojstva zame in tiste, ki verujejo. Ta dan pa se spomnim svojega ponovnega rojstva.
Tistega dne, ko mi je bila dana možnost preživetja. Dobila sem darilo življenja. Ti dnevi so
čarobni zaradi slave življenju, poskušam jih narediti lepe. Hvaležna sem in srečna, da živim. To je
največje darilo, ki ga neizmerno cenim. Vsak dan je darilo, zato ga poskušam tako tudi živeti.
Naj bo to tudi vaš dan, ko slavite življenje.
Božič je čas, ko v srcu čutimo vznemirjenost v pričakovanju nečesa neskončno lepega. Podajmo
se v čas, ko smo bili otroci in mladostniki, ko smo bili še popolnoma neobremenjeni. Veselimo se
majhnih radosti, saj so v življenju zelo pomembne. Svet naredijo lepši.
Čarobnost so trenutki topline, ki nam trkajo na vrata. Odprimo srca za vse okoli nas, za radost in
ljubezen. Dovolimo si sanjati. Naj bo to čaroben čas trenutkov, v katerih je vse lepo in prav.
Podarimo radost in ljubezen vsem okoli nas, naj tudi njih objameta toplina in čarobnost tega časa.
Radost in ljubezen, ki ju bomo poklonili, se bosta vrnili k nam bolj čisti in iskreni. Užijmo ju.
KRILA RADOSTI
Nežno ti trkam
srce daj ,odpri se
k tebi prihajam.
Poboža ljubezen me,
miru naužijem se,
in krila radosti razprejo se.

