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Med najslabše slovenske navade sodi jamranje, je ugotovil simpatični Indijec, ki živi v Sloveniji, v naši do-
lini. Njegovo izjemno pozitivno in zanimivo življenjsko pot in filozofijo smo predstavili v zadnji letošnji šte-
vilki našega časopisa. Prav ima. Pri nas je lažje čepeti na kupu in jamrati kot aktivno pristopiti k reševanju ... 
Ne vsem, še vedno je veliko tistih drugih, samo manj so vpadljivi in glasni, saj zaradi akcije nimajo časa za to. 

Če kdaj, potem je december čas za pozitivno razmišljanje, spodbudne besede, za prijetna druženja in ve-
selje, za optimističen pogled v prihodnost. Razlogov za to imamo še vedno več kot za jamranje. V vsakem 
primeru nam pozitivizem tudi bolj koristi, saj spodbudi boljše vzdušje, pomaga lažje in bolje delati ter pride-
lati boljše rezultate, uresničevati cilje ... Le potruditi se je treba. Začnemo lahko že s tem, da svojih bremen in 
frustracij ne prelagamo na druge, saj smo najprej sami gospodar svojega življenja. Namesto jamranja in tega, 
da se smilimo sami sebi in zavidamo boljšim, raje stopimo v akcijo in naredimo kaj, da bo bolje. In malo bolj 
poenostavimo stvari, manj si zapletajmo življenje, če ostanem pri razmišljanju gospoda z začetka zapisa, ki 
je povedal, da pri nas res preveč kompliciramo: "Imamo preveč strokovnjakov, ki raje komplicirajo življenje, 
kot da bi poiskali rešitev in bi vsak imel kaj od tega. Raje vidijo, da nihče ničesar ne dobi." Če nadaljujem, 
privoščimo dobro tudi drugim, izogibajmo se »foušiji« in privoščljivosti, veselimo se ne le svojih uspehov, 
ampak tudi tujih. 

Bodimo družinski ljudje, prijatelji, kolegi, sosedje, krajani, vaščani, meščani, del različnih skupnosti, kot 
se šika, prispevajmo svoj konstruktivni del, bodimo povezani, radi se imejmo. Ne pozabimo, da nič ni samo 
po sebi umevno. Ne prepirajmo se med sabo zaradi nekoga zgoraj, ki lažje upravlja in manipulira z nami, če 
smo "spodaj" sprti. Bodimo vedno in povsod ekipa, žalske rokometašice pravijo "najboljša ekipa" v dolini. In 
še nekaj, ne štejejo samo rezultati, štejejo tudi kakovostni odnosi in vizija. Zmage, ki se jih lahko veselimo, 
niso le prva mesta in medalje. 

Predvsem pa se veliko smejmo. To, da je smeh pol zdravja, ni nastalo kar tako. Kaj pravi uradna razlaga 
pomena smeha? Smeh uravnava krvni tlak, krepi telesne mišice, izboljšuje prekrvavitev, zavira bolečino, ker 
poveča število endorfinov, krepi imunski sistem, ker poveča število protiteles, blaži bolezni dihal, še posebej 
astmo, zaradi povečanega pretoka krvi deluje kot masaža notranjih organov, odpravlja stres, ker se zmanjša 
količina hormona epinefrina in kortizola. Smeh izboljša spanec, je aerobna vaja, daje obrazu sijaj in ga po-
mladi. Smeh pomaga še v tako težki situaciji, humor sprosti napetost in omogoča sproščeno delo. Razlogov 
za dobro voljo je samo v našem časopisu zapisanih kar precej in če se ozrete okoli, jih boste videli, kolikor 
hočete, tega si morate le želeti. 

V prazničnih dneh, ko čarobnost ustvarjajo v okraske in luči odete ulice, kraji in domovi, bo še lažje najti 
vsaj droben razlog za veselje in smeh. Ko se smejimo, se z nami smeji ves svet, je nekoč dejal pameten človek. 
Smeh je nalezljiv in želim si, da bi kmalu poročali o takšni epidemiji. V dobi nezadovoljstva z lastnim izgle-
dom pa je pomembno tudi, da je nasmeh brezplačno sredstvo za izboljšanje videza. Recept za prihodnje leto 
se torej glasi: čim večkrat na dan velika doza smeha, zdravje pride z njim, lepota tudi, brezplačno, pozitiven 
človek pa čudežno vpliva tudi na okolico in tako se kolo zavrti do uspeha, izpolnjenih pričakovanj in doseže-
nih ciljev. Smeha vam želim in vsega, kar prinese za praznike in v letu, ki prihaja.

Lucija Kolar

Nasmejmo se življenju
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Razstavni salon v Žalcu
Hausenbichlerjeva 9
Tel: 03 710 1982
www.steklarstvo-leskosek.si

Izdelujemo in vgrajujemo:
- kuhinjska stekla (barvana, s fototapeto)
- tuš kabine, vrata in stene po meri
- steklena notranja vrata (krilna, drsna)
- predelava starih lesenih oken in vgradnja izolacijskih stekel
- steklene ograje, namizna stekla, ogledala

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2015!  JOMESA-POHIŠTVO • Tovarniška 8, Prebold • 03-7000-910
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Božiček je letos nekoliko po-
hitel in začel obiskovati otroke 
v naši dolini že sredi decem-
bra. V torek, 16. decembra, jih 
je obiskal v treh enotah Med-
občinske splošne knjižnice 
Žalec. Za veselo razpoloženje 
pa ne skrbi samo Božiček, saj 
se po dolini v prazničnih dneh 
vrstijo prireditve, praznično 
odeta dolina pa nas vabi z lu-
čmi in popravlja vtis naporne-
ga leta 2014. 

Otroci so se Božička že raz-
veselili v občinskih knjižnicah 
na Vranskem , v Taboru in Pre-
boldu (na fotografiji desno). V 
prihodnjih dneh bo Božiček 
nadaljeval s prijetnimi srečanji 
z otroki, danes na Šlandrovem 
trgu v Žalcu in še kje. Jutri, v 
soboto, 20. decembra, bo obi-
skal knjižnico v Braslovčah, na 
Polzeli in v Žalcu, nato pa se bo 
odpravil tudi v naše domove.

Za prijetno praznično 

vzdušje vabijo te dni na prire-
ditve po dolini, kar razkriva 
tudi zadnja letošnja številka 
časopisa. A prazniki so tudi 
nekaj, kar ustvarimo sami, s 
tem, da se veselimo uspehov, 
četudi drobnih, s tem, da si 
vzamemo čas za druženje in 
pogovor, s tem, da razmišlja-
mo pozitivno in si narišemo 
nasmeh na ustnice, namesto 
da se prepustimo jadikova-
nju.                        D. N., L. K.

Božiček in ostali razlogi za praznovanje

Takole so praznično razpoloženi šempetrski odbojkarji, ki so se nepričakovano uvrstili v finale pokalnega tekmovanja, z njimi 
se veselijo tudi kolegice odbojkarice; razloge za praznovanje imajo tudi mnogi športniki v dolini (več na str. 20 in 21)

foto: D. N.

Utripajte z nami ...

... tudi v letu 2015


