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Önskar alla en God Jul

 Det var en gång...
 Ja så börjar många sagor som också många gånger slutar med ”Å så levde dom lyckliga i alla sina 
dar”.  Men levde dom verkligen lyckliga i alla sina dar? Dom kanske precis som vi vanliga dödliga 
stötte på hinder i vardagen...
 Kanske är det viktigaste att vi lär oss av misstagen å på så sätt kan bli lyckligare...?
 
 Så vad är det fina med juletider? För jag hoppas att du inte lever upp till den traditionsenliga 
”julstressen”, utan istället intar denna tid med mottot julefrid...
En tid med skön avkoppling, fri från stress och alla måsten. Är det Glamour jag skriver om. Absolut
inte, bara en önskan om att du också, liksom jag, intar denna tid med sådant motto... Julefrid!
Vi får inte glömma den goda maten och mystiken med sägner om tomtens liv och  besök, hos oss 
människor. För du tror väl på Tomten... ?
Javisst gör du det och på kvällen innan doppardagen ställer du ut en tallrik tomtegröt som tomten 
sen i smyg intar. Och har den som ställt ut gröten varit snäller under året kan hända att det i tallriken
ligger en present till givaren...

 Så var vi framme...
vid det magiska ögonblicket då åtminstone författaren funderar på om detta år för honom varit ett 
bra år.
Har jag skaffat den senaste Iphonen, appen och för att inte glömma -är jag uppkopplad till det heliga
nätet dygnet runt, för det är ju bara ett måste...!
Hur kunde människor vara lyckliga förr utan alla dessa elektriska förströelsesaker...?
Eller kanske jag hellre bara ska sätta plustecken på om jag skapat glädje för andra människor...?
Är det viktigt att lägga tonvikten på bufflarna du möter på vägen som inte förstår dig.
Kan man bli arg på okunskap...?
Kanske du ska som jag lägga ner dom i din erfarenhetsbag. Alla människor, även bufflarna är 
fantastiska för dom ger mig erfarenhet. Låt oss inte förglömma att det är vi själva som väljer vad vi 
ska lägga ner vår energi på och på vad vi ska ta åt oss av...
Så min egen bedömning om året för mig varit ett bra år är om jag lyckats anpassa mig och samtidigt
gett och delat glädje med min omgivning...Mitt år var i så fall bra!

/Ludvig


