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ak wybrać prezent, czyli świąteczne dylematy

Chyba każdy z Was spotkał się z tym problemem… Mimo tego, że święta to czas
spokoju, odpoczynku od codzienności oraz moment wielu wzruszeń i czułości,
niemożliwym jest uniknięcie stresu i zdenerwowania. A związane jest to oczywiście z faktem pomocy tajemniczemu gościowi, który zostawia pod choinką podarunki
dla każdego z członków naszej rodziny. Wybór prezentu to jeden z najtrudniejszych
problemów, z jakim spotykamy się co roku przy okazji świąt Bożego Narodzenia…
By choć trochę pomóc Wam w rozwią- kiemu czoła? Najlepiej coś, co pozwoli Starsze rodzeństwo również możemy
zaniu tego dramatycznego dylematu, jej na odrobinę relaksu i wyciszenia. obdarzyć jakimś nietuzinkowym prepostanowiliśmy podpowiedzieć, jak Takim prezentem może być kupon zentem. Może zamiast kolejnej płyty
uniknąć w tym roku prezentowego do SPA, gdzie w przyjemnej atmosfe- z grą, której nigdy nie odpali na swym
kłopotu. Może nasze podpowiedzi rze zażyje relaksacyjnej kąpieli, dozna pececie zainwestujmy w jakiś bilet
komuś z Was pomogą i święta Bożego miłego uczucia odprężenia po wyczer- na realizację ekstremalnego pomysłu:
Narodzenia (po raz pierwszy w życiu) pującym masażu czy też przy lampce skok na bungee czy bilet na wycieczkę
staną się faktycznie dla Was czasem dobrego wina zapomni przez chwilę do nieznanego mu miejsca. Może
spokoju i psychicznego odpoczynku…
o trudach dnia codziennego... Znako- to być przecież początek jakiejś wielCo możemy kupić rodzicom, aby po- mitym dopełnieniem tak miłych chwil kiej życiowej przygody...
dziwiali naszą kreatywność? Tatę, jako może być zaproszenie na kolację, którą W ten świąteczny czas warto poświę„uniwersalnego majstra” możemy sami przygotujemy.
cić trochę czasu, by wymyśleć prezent
obdarzyć zestawem narzędzi, które na A rodzeństwo? Ono w doborze pre- indywidualny i oryginalny. Takie "osopewno zapewnią mu komfort przed zentu może być bardziej wymagające... biste" podejście do "prezentowego"
ratowaniem rodziny z wielu opresji. Najpopularniejszym sposobem "po- tematu będzie świadczyć o tym,
Może będzie mógł faktycznie stać się zbycia się "prezentowego problemu" że obdarowana przez nas postać bęnareszcie „bohaterem w swoim do- dla rodzeństwa są różnego rodzaju dzie czuła się docenioną i wyjątkową.
mu”?... Poza tym pamiętajmy, że nasi zabawki, których w sklepach jest mnó- Starajmy się ostrożnie i rozsądnie
kochani ojcowie uwielbią wylegiwać stwo. Ale, jak sami wiemy, tego typu dobierać prezenty, by pozostawiły
się przed telewizorem, zwłaszcza zabawki bardzo szybko się dziecku po sobie same pozytywne wrażenia.
w takie szare zimowe dni, na jakie nudzą. Dlatego fajnym pomysłem Ponadto doboru prezentu nie zostamusimy przygotować się w grudniu może być "inicjatywa własna", np. wiajmy na ostatnią chwilę. Pozwólmy
i styczniu. Dlatego ciekawą prezento- udekorowanie pokoju młodszego ro- rozwinąć się naszej kreatywności,
wą propozycją są podgrzewane kapcie dzeństwa w taki sposób, by stworzyć ponieważ tylko w taki sposób możemy
lub spersonalizowana gazeta, zawiera- bezpieczną krainę zabaw i by odzwier- w zupełności zadowolić bliską osobę
jąca wszystkie ulubione przez ojca ciedlał baśniową przestrzeń oraz reali- naszą inicjatywą i oryginalnością.
tematy. Takie czasopismo z pewnością zację marzeń dziecka. Poświęcenie Trzymamy za Was kciuki i życzymy
umili mu czas oczekiwania na dalszy czasu na zorganizowanie takiego poko- satysfakcji z powodu wymyślenia oryciąg programu telewizyjnego przery- ju oraz satysfakcja z patrzenia na ra- ginalnych, nietuzinkowych i niezwywanego blokami reklamowymi.
dość jaką sprawimy młodszemu ro- kłych prezentów, które na długo pozoA co kupić mamie, która zawsze jest dzeństwu będzie z pewnością dla nas staną w sercach i pamięci Waszych
gotowa do działania i stawia wszyst- nagrodą za poświęcony trud.
bliskich!
Natalia Berłowska

C

iekawostki o świętach, czyli czego nie wiecie o Bożym Narodzeniu

1. Boże Narodzenie ma swoje
początki w pogańskich świętach
takich jak Saturnalia (obchodzone
od 17 do 23 grudnia), Kalendy (początek stycznia) lub święta Sol Invictus
(25 grudnia). Kościół sprzeciwiał się
kultywowaniu tych świąt, dlatego
w tych okolicach zaczęliśmy obchodzić
dni narodzenia Chrystusa, choć historyczne dowody nie wskazują na taką
datę urodzin Jezusa.
2. Dopiero w IV wieku naszej ery papież Juliusz I ustanowił 25 grudnia
oficjalnym dniem na obchodzenie
urodzin Jezusa Chrystusa.

3. Odyn, bóg Wikingów, jest prekursorem dla naszego Mikołaja. Według
wierzeń Odyn zimą także rozdawał
prezenty lub karał nieposłusznych.
Miał też wypełniać buty dzieci różnymi
smakołykami.
4. Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja może być również biskup
Miry (dzisiejszej Turcji), który rozdał
swój majątek ubogim. Znany jest także
z legendy o trzech młodych damach,
które znalazły mężów, dzięki posagowi
dostarczonemu dyskretnie przez Mikołaja.
5. Większość reniferów Mikołaja nosi

męskie
imiona.
Jednak samce renifera gubią poroże
w okolicach świąt,
dlatego mikołajowe
sanie prawdopodobnie ciągną samice
lub kastraci.
6. Choinka starsza niż Jezus? Tak. To
ludy germańskie jako pierwsze zaczęły
przystrajać zielone drzewka.
7. Tradycyjne kolory świąt to zielony,
czerwony i złoty. Zieleń symbolizuje
życie i odrodzenie, czerwień krew
Chrystusa, a złoty bogactwo i królewskie pochodzenie.
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