
Urmaºii lui Sihleanu
Revista editatã de Primãria Sihlea  

      Nr.12, anul IV, decembrie 2011 



FAPT DIVERS

Pag. 14

Urmasii lui Sihleanu
Coordonator

primar ENE STOICA

Manager proiect
dir. Cultural prof.:

 TUÞA CIOBANU
Http.//sihlea.primarievrancea.ro

Revista aceasta este
consideratã

a fi 
“oglinda comunei noastre”

cu bunele ºi relele ei, 
tocmai de aceea

vã rugãm sã 
veniþi în sprijinul 

celor care o 
redacteazã, cu sugestii!

Din sumar:

Primãria la 
dispoziþia dumneavoastrã

Religie

Sfatul medicului

Între noi femeile

Fapt divers

Tuta Ciobanu

Prof. Tuþa Ciobanu 

Poezia în luna decembrie   

1 Ionel, cum aþi petrecut Crãciunul? 

- Am fãcut un pom de Crãciun, l-am umplut de jucãrii ºi tare ne-am bucurat. 

- ªi tu, Georgel? 

- Am fãcut un pom de Crãciun, am cumpãrat o mulþime de jucãrii ºi tare ne-am bucurat. 

- Dar tu, Moritz? 

- Noi avem un magazin de jucãrii ºi ne-am uitat la rafturile goale ºi tare ne-am bucurat. 

 

2 Un copil îi scrie o scrisoare lui Moº Crãciun: 

Dlagã Moºule, te log mult sã-mi aduci un tlenuleþ electic, o maºinuþãt ºi o ciocolatã . 

Se duce copilul la poºtã ºi duce scrisoarea. 

Poºtãriþele deschid scrisoarea , o citesc ºi li se face milã de copil . 

Hotãrãsc ele sã punã mânã de la mânã ºi sã-i cumpere copilului darurile…. 

Strâng ele banii , cumpãrã trenuleþul , cumpãrã maºinuþa , dar de ciocolatã nu le mai ajung 

banii . 

Trimit cadoul copilului . 

La câteva zile de la Crãciun , copilul duce la poºtã o altã scrisoare , cu mulþumirile pentru Moº 

Crãciun : 

Dlagã Moºule, îþi mulþumesc pentlu cadouli ! Tlenuleþul este magnific, maºinuþa este supel. Eu 

sunt convins cã mi-ai tlimis ºi ciocolatã, da cled cã tâmpitele alea de la poºtã au mâncat-o ! 

 

3 Chiar înainte de Crãciun, un politician cinstit, un avocat binevoitor ºi Moº Crãciun se aflau in 

liftul unui hotel foarte select. 

Inainte ca uºa sã se deschidã observã o bancnotã de o sutã de mii care zace pe jos. 

Care dintre cei trei credeþi cã  o ridicã?? 

Moº Crãciun -bineânþeles, cã doar ceilalþi doi nici nu existã! 

 

 4 Aº vrea sa cumpãr un cadou de Crãciun pentru iubita mea. Puteþi sã-mi daþi un sfat? 
-E tânãrã? 
-Nu tocmai.. 
-Elegantã? 
-Oarecum. 
-Frumoasã? 
-Nimic deosebit? 
-Cultã? 
-Foarte puþin… 
-Atunci iatã sfatul meu: Cumparaþi cadoul pentru altcineva! 
 
5 Ce cadou vrei sã-i faci soþiei tale de Moº Nicolae? 
-Toatã dragostea mea! 
-Dar asta-i curatã risipã. De Crãciun ce o sã-i mai dai? 
 

6 Moº Crãciun se plânge unui coleg de breaslã: 
-Sacii cu cadouri se fac din ce în ce mai grei. Dacã merge mai departe tot aºa nu o sã le poatã cãra nici un 
Moº! 
-Ai dreptate prietene. De asta mi-am dat seama demult. ªi eu nu mai duc decât cadouri în bani sau cecuri… 
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ÎnTRE NOI FEMEILE

Prof. Tuþa Ciobanu

Primar, ENE Stoica

Tarta cu brânzã, ciuperci ºi bacon 

           O reþetã simplã ºi rapidã, dar foarte gustoasã! 

Ingrediente 

Ciuperci albe proaspete 150 g  

Aluat foietaj proaspãt 1 buc  

Bacon 200 g  

Brânzã feta sau telemea 150 g  

Ouã 3 buc  

Smântânã 50 g  

Verdeaþã (mãrar, 
pãtrunjel) 

1 buc câteva fire de verdeaþã  

Ingredintele sunt pregãtite, întindem aluatul în formã de tartã,unsã cu ulei ºi pudratã cu fãinã, 
ºi o înþepãm cu furculiþa din loc în loc-Punem ºunculiþa pe toatã suprafaþa aluatului,adãugãm 
ºi ciupercile tãiate feliuþe ºi punem ºi brânza tãiatã cubuleþe 
Intr-un bol mixãm ouãle cu smântâna ºi verdeaþa tocatã fin. Turnãm compoziþia mixatã pe 
toatã suprafaþa tartei, dãm la cuptor pentru aproximativ 45-50 min la 175 grade 
O lãsaþi sã se rãcoreascã puþin ºi o feliaþi! Poftã bunã! 

ªtrudel cu mere 

Ingrediente: 
- 2 gãlbenuºuri 
- 400 g fãinã albã 
- 100 ml apã mineralã 
- 200 ml iaurt gras 
- un praf de sare 
 
Pentru împachetat: 
- 175g margarinã  
- 30 g fãinã  
Mod de lucru: 
Într-un bol punem cele douã gãlbenuºuri, iaurtul, praful de sare, apa mineralã ºi fãina cernutã. 
Amestecãm ºi frãmântãm pânã iese un aluat neted, ca de pâine, pe care îl împãrþim în douã. Din 
margarina ce a stat la temperatura camerei ºi cele 30 g de fãinã facem o cremã frecând cu o lingurã 
margarina ºi încorporând treptat fãina. Lãsãm crema de margarinã la o parte ºi luãm o bucatã de 
aluat. 
O întindem într-un pãtrat, nu prea subþire, ºi ungem cu o parte din crema de margarinã (am împãrtit-o 
în 4). 
Facem câte douã tãieturi pe fiecare laturã a pãtratului. Apoi pliem cãtre mijloc, începând cu colþurile. 
De fiecare datã suprapunem cu partea opusã celei pliate. Când am terminat de împachetat, luãm o 
folie ºi punem aluatul pe ea cu partea împachetatã în jos ºi dãm la frigider pentru 15 minute. Cât 
primul aluat stã la frigider, ne vom ocupa ºi de cea de-a doua foaie, procedând la fel. 
Dupã 15 minute scoatem aluatul, îl punem pe planºeta de lucru, de data asta cu plierile în sus, 
repetând operaþiunea. Dupã cea de-a doua operaþiune, se þine iarãºi la frigider 15 minute apoi vom 
coace din el ce ne-am propus, în cazul meu ºtrudel cu mere.  
Am folosit pentru umpluturã: mere, zahãr, scorþiºoarã ºi pesmet de biscuiþi. 
Am întins prima foaie de aluat, pe mijloc am pus jumãtate din compoziþia cu mere, am fãcut tãieturi 
aproximativ egale pe ambele laturi, iar fâºiile rezultate, le-am împletit peste umplutura de mere. La fel 
am procedat ºi cu a doua foaie. Le-am pus într-o tavã, le-am uns cu ou bãtut ºi am dat la cuptorul 
încins de dinainte, pânã s-au rumenit frumos.  

Fie ca Sãrbãtorile de Crãciun ºi Noul An sã vã 
umple inima ºi casa cu bucurie, sãnãtate, noroc, 
prosperitate ºi progres, sã vã aducã realizarea 
celor mai dragi dorinþe.... La mulþi ani! 
 

Deschide uºa colindelor de Crãciun ºi lasã vestea naºterii Domnului sã fie ascultatã.  

 

În viaþã sunt ºi dorinþe neâmplinite 

  Le arunci într-un hãu al neputinþei? Te resemnezi? Le porþi cu tine ºi le laºi sã creascã pânã 
devin mai mari decât poþi suporta? Îþi faci din ele scuza nefericirii sau, dimpotrivã, lupþi ºi mai 
mult pentru ele? Când îþi dai seama cã sunt aproape irealizabile, ºtii oare când sã renunþi sau 
pur ºi simplu nu renunþi? Sau închizi ochii ºi continui sã-þi doreºti cu ardoare, disperare, deºi 
aproape cã ºtii cã nu mai ai nici o ºansã? 
Unii spun cã atunci când îþi doreºti cu adevãrat ceva se întâmplã. Dar mie mi se pare doar un 
cliºeu. Am vãzut oameni care s-au dus dincolo cu dorinþe neîmplinite ºi nu pentru cã nu ºi-au 
dorit îndeajuns. 
Ce faci când îþi doreºti ceva cu toatã fiinþa ta, când fiecare fibrã din corpul tãu freamãtã de 
durerea dorinþei neîmplinite, când fiecare pãrticicã a sufletului ºi a minþii tale doreºte acel lucru 
ºi nu se împlineºte deºi ai avut rãbdare, ai fãcut tot ce puteai pentru ca dorinþa sã devinã 
realitate? Îi mai poþi crede oare pe cei care debiteazã acelaºi cliºeu?  
Ce faci atunci când ºtii cã dorinþele neîmplinite nu trec, nu se dimninueazã, nu se uitã? Le 
aduni pânã devii... numai dorinþã? Nu renunþi la ele, chiar dacã neîmplinirea lor te face sã 
suferi? Sau continui sã-þi doreºti numai pentru cã trebuie sã crezi în ceva, sã lupþi pentru ceva, 
pentru cã nu poþi trãi fãrã sã te macini dorindu-þi ceva ce pare sau chiar nu se mai 
îndeplineºte? 
Dar neîmplinirea lor aduce frustrare, obosealã psihicã, tristeþe, poate sau, adesea, ºi lacrimi... 
ªi atunci poate ar fi momentul sã renunþi, poate sã-þi pui o nouã dorinþã? Sau, poate, viaþa îþi 
oferã altceva în schimb. Chiar ºi aºa, ar fi doar un surogat pentru cã dorinþa neîmplinitã, 
neîmplinitã rãmâne.  
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Primaria la dispoziþia dumneavoastrã 
Sfaturi practice 

Tartã cu mere 
 

 
 
Ingrediente: -  
fãinã 
ouã 
zahãr 
unt 
mere 
zahãr vanilat 
smântânã dulce 
 
Pentru blat am folosit o canã de fãinã, douã gãlbenuºuri, o ceaºcã de zahãr, douã linguri de 
unt. Am frãmântat aluatul douã-trei minute (fãrã praf de copt). L-am întins într-o tavã, l-am 
înþepat cu furculiþa sã nu se umfle ºi l-am copt un sfert de orã la 170-180 de grade Celsius. Cât 
s-a copt aluatul am tãiat merele cubuleþe ºi le-am înmuiat puþin pe foc, cu douã linguri de zahãr 
brun ºi puþinã vanilie. Am turnat peste ele (dupã ce s-au rãcorit puþin) o canã de smântânã 
dulce în care am bãtut un gãlbenuº.  Am rãsturnat merele peste aluatul din tavã (care s-a copt 
deja) ºi am dat tava la cuptor pentru încã un sfert de orã La urmã am împrãºtiat frunze de 
mentã peste tartã.  

Crãciunul e credinþa, Crãciunul e speranþa, 
Crãciunul e puterea de a dãrui ºi de a primi 
dragoste!  
Sãrbãtori Fericite alãturi de cei dragi! 
  
 

Viceprimar, 
Constantin Purcãreaþã 

Furnicilor nu le plac nicicum castraveþii. De aceea, pune în ascunziºurile acestora coji de 
casatraveþi, iar muºuroiul va rãmâne repede fãrã minusculele locatare. 
 
Dacã vrei cuburi de gheaþã cu adevãrat transparente, "cristal", fierbe apa înainte de a o pune la 
congelat. 
 
Oglinda îþi va reda întocmai chipul, adicã va fi "bec", dacã o cureþi înainte cu un diluant 
obiºnuit de vopsea. 
 
S-a lipit o gumã de mestecat pe îmbrãcãmintea ta ºi nu o poþi scoate fãrã sã rãmânã urme 
vizibile? Pune obiectul respectiv de vestimentaþie circa o orã în congelator. 
 
Hainele tale albe nu sunt imaculate, precum culoarea zãpezii? înmoaie-le iî apa caldã timp de 
zece minute, împreunã cu o felie de lãmâie. 
 
Pãrul tau nu are luciul dorit? Umezeºte-l cu o linguriþã de oþet, iar dupã aceea îl speli. 
 
Ca sã storci, sutã la sutã, zeama lãmâilor, þine-le o orã iî apã caldã înainte de a le introduce în 
storcãtor. 
 
Pentru a evita, cât de cãt, mirosul neplãcut la fierberea verzei, pune o felie de pâine pe varzã, 
iar pentru a nu se amesteca, felia de pâine se aseazã într-o pungã de pânzã rarã. 
 
Îþi dau lacrimile când tai o ceapã? Mesteca o gumã când faci operaþiunea. 
 
Pentru a fierbe rapid cartofii, decojeºte-i înainte pe o jumãtate de parte. 
 
Þi-ai pãtat haina cu cernealã? Pune un strat de pastã de dinþi pe porþiunea afectatã lasã-l sã se 
usuce, ºi numai dupa aceea o speli. 

Spectaculos 
 

In cazul în care vrem ca masa de Crãciun sã fie mai puþin formalã, cel mai indicat este sã optãm pentru un 
aranjament vesel. Efectul va fi un adevãrat spectacol de culoare. De exemplu, farfuriile pot fi verzi iar faþa de 
masã roºie. Alte combinaþii cromatice pe care le putem lua în considerare sunt: alb-auriu, pentru un plus de 

cãldurã, sau roºu-violet, pentru a sugera un decor opulent, extravagant.  
 

Ca decoraþiuni, putem folosi aranjamente din ramuri de brad ºi lumânãri ºi figurine ce se înscriu în tematica 
specificã sãrbãtorii Crãciunului, cum ar fi renii, îngeraºii, moºi Crãciuni sau oamenii de zãpadã. Pentru ca 

atmosfera sã fie magicã, vom acorda o atenþie deosebitã iluminatului, pe care-l vom obþine cu ajutorul 
lumânãrilor sau al lãmpioarelor colorate. 

          Ultima ediþie din anul 2011 a revistei URMASII LUI SIHLEANU pagina 
PRIMÃRIE se face auzitã prin vocea viceprimarului domnul, Pucãreaþã Contantin , astfel 
aflãm de la domnia sa 
despre unele din proiectele realizate în anul 2011 
Reabilitare Casa Agronomului Bogza 
Igienizare Camine Culturale Voetin ºi Caiata 
Igienizare Primãrie Sihlea (cu fonduri proprii ) 
Dispensarul Bogza, etc. 
La sfârºitul acestui an putem spune cã programul a fost o reuºitã iar bilanþul este unul pe 
mãsurã. Comuna aratã mult mai bine, are o vizibilitate foarte bunã ºi cunoaºte o dezvoltare  
fapt ce se reflectã pozitiv, în viaþa de zi cu zi a sihlenilor. Vã urez sã aveþi parte de un an cel 
puþin la fel de bun ca 2011, sã aveþi parte de realizãri ºi multã sãnãtate, iar anul care se 
încheie sã reprezinte doar începutul unui viitor mai bun, pentru fiecare ºi pentru Sihlea!   

La mulþi ani!   
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U R M A R E  P A G I N A  1 2  

Dr. Cristina Cocîrlea 

OCHI SÃNÃTOªI 

Pentru a avea ochi sãnãtoºi, specialiºtii ne recomandã sã consumãm cât mai mulþi morcovi. 
Dar mai sunt ºi alte alimente care ne pãstreazã starea de sãnãtate a ochilor sau ne feresc de 
efectele negative ale calculatorului Din fericire, lista alimentelor care ne menþin ochii într-o 
stare bunã de sãnãtate este suficient de „generoasã”, astfel încât sã poþi urma o dietã 
completã. Vitamina A are rolul de a îmbunãtãþi vederea pe timp de zi ºi de noapte, iar lipsa 
acesteia din organism duce la apariþia tulburãrilor de vedere ºi a unor boli grave ale ochilor. 
Vitamina E protejeazã membrana celularã, împiedicând acþiunea radicalilor liberi responsabili 
de apariþia cataractei. Luteina, care se regãseºte din plin în anumite legume, reduce riscul 
degenerescenþei maculare, care apare la vârste înaintate. Nu în ultimul rând, vitamina C este un 
excelent antioxidant, iar în combinaþie cu vitamina E are rolul de a proteja ochii împotriva 
cataractei. Iatã aºadar care sunt alimentele cele mai bune pentru menþinerea sãnãtãþii ochilor. 
Dintre legume este foarte bine sã consumi cât mai mult: salatã, andive, fasole verde, varzã de 
Bruxelles, broccoli, praz, spanac, mazãre, ardei gras verde ºi roºu, ardei iute, dovleac, roºii, 
þelinã ºi porumb. Fructele cele mai bune pentru sãnãtatea ochilor sunt urmãtoarele: kiwi, 
lãmâile, caisele, pepenele galben ºi curmalele. De pe listã fac parte ºi câteva ierburi ºi 
condimente, precum: mãrarul, pãtrunjelul, oregano ºi curcuma. 
TonulTonul proaspãt sau conservat este un aliment excelent pentru sãnãtatea ochilor tãi. În 
acelaºi timp, ºi peºtele gras, precum somonul sau macroul, care au un conþinut bogat de acizi 
omega 3, ne protejeazã la fel de bine ochii. Astfel, persoanele care consumã peºte de patru sau 
cinci ori pe sãptãmânã, reduc cu 50% riscul apariþiei cataractei sau a altor boli de ochi.  
 
Morcovii 
Aceºtia sunt recunoscuþi încã din cele mai vechi timpuri pentru efectul benefic asupra ochilor 
ºi a vederii, deoarece conþin o cantitate importantã de betacaroten. Acest antioxidant este 
foarte important pentru o vedere mai bunã ºi pentru protejarea ochilor de boli, precum 
cataracta sau degenerescenþa macularã. Aºadar, consumã morcovi cruzi cât mai des, de cel 
puþin douã ori pe sãptãmânã. 
 
Cartofii dulci 
Ca ºi morcovii, cartofii dulci conþin foarte multã vitamina A, sub formã de betacaroten, un 
antioxidant esenþial pentru sãnãtatea ochilor. Aºa cã, este bine sã mãnânci cartofi dulci de cel 
puþin douã ori pe sãptãmânã, dar numai fierþi sau copþi. 
 
Usturoiul ºi ceapa 
Usturoiul ºi ceapa au un conþinut bogat de sulf, necesar producerii unui important antioxidant 
pentru menþinerea ochilor sãnãtoºi. 
 
Spanacul 
Spanacul conþine din belºug vitamina C, betacaroten ºi cantitãþi mari de luteinã, care ajutã la 
formarea unui ecran de protecþie pentru sãnãtatea ochilor tãi. 
 
Ouãle 
Pentru sãnãtatea ochilor, ouãle sunt un aliment esenþial. Cu un conþinut bogat de vitamine, minerale ºi 
proteine, dar ºi luteinã ºi aminoacizi, ouãle sunt foarte eficiente pentru prevenirea diverselor boli ale 
ochilor. Astfel, nu omite ouãle din dieta sãptãmânalã, fiind recomandat consumul de ouã fierte, moi.  
 
Afinele 
Afinele sunt bogate în substanþe antioxidante care ajutã la îmbunãtãþirea fluxului sanguin la nivelul 
capilarelor ochiului. Acest lucru ajutã ochii sã se adapteze rapid la schimbarea luminii ºi la 
îmbunãtãþirea calitãþii vederii nocturne.  
 
Strugurii 
Consumul de struguri îmbunãtãþeºte vederea pe timp de noapte, iar seminþele de struguri sunt foarte 
bune, atât pentru circulaþia perifericã, cât ºi pentru circulaþia la nivelul vaselor capilare. 
 
 

Alegerea este vastã, însã nu uitaþi un lucru important: nu întotdeauna decoraþiile scumpe fac 

un brad sã arate mai frumos. Folosindu-vã ingeniozitatea ºi imaginaþia veþi crea cele mai 

frumoase decoraþii cu cele mai banale ºi simple lucruri: inele, clopoþei, bomboane frumos 

ambalate, ursuleþi de pluº, felicitãri, etc.  

Ornamentele de Craciun sunt achizitii speciale  

Orice familie doreºte sã aibã un brad împodobit, iar fiecare are propriile idei despre cum ar 

arãta bradul perfect. Unii preferã un brad modern, toate culorile ornamentelor ºi luminilor 

potrivindu-se. Alþii preferã un amestec de ornamente ºi culori, dar care aduc la viaþã spiritul 

Crãciunului.  

Ornamentele de Crãciun sunt mai mult decât simple decoraþii. Acestea sunt amintiri, 

simboluri le unor vacanþe in familie, naºteri sau nunþi. Probabil cã nu sunt cele mai 

moderne, însã valoarea lor sentimentalã este inestimabilã. Ornamentele pot fi create din 

orice material.  

Puteþi cu uºurinþã sã pictaþi diferite teme pe bucatele de lemn, sã readuceþi globurile la 

viaþã cu puþinã culoare, sclipici ºi sã vã confecþionaþi singuri beteala ºi panglicile din 

materiale proprii. Nu uitaþi de ajutorul copiilor, aceºti mici pitici au o imaginatie foarte 

bogatã iar plãcerea va fi din partea lor.  

 Ce culoare pentru bradul de Craciun? 

Dacã alegeþi varianta unui brad modern, atunci trebuie sã optaþi pentru o culoare specificã. 

Cele mai populare culori pentru bradul de Crãciun sunt urmãtoarele: purpuriu, verde, metalic, 

alb, argintiu, auriu ºi albastru.  

Asiguraþi-vã cã ornamentul din vârful bradului se potriveºte cu restul. Dacã folosiþi culoarea 

albastrã, metalicã sau argintie ca temã, probabil vârful bradului va fi o stea sau un înger. Iar 

dacã culoarea aleasã este roºu, alb sau verde, puteþi opta pentru un Moº Crãciun sau un înger.  

Bradul de Craciun - special 

Dacã doriþi sã-i faceþi copilului o surprizã plãcutã, puteþi alege varianta unui brad împodobit cu 

dulciuri.  In primul rând trebuie sã coaceþi câteva prãjiturele în forme diferite (ursuleþi, steluþe, 

îngeraºi), iar când sunt gata le împachetaþi în mici sãculeþe transparente sau colorate ºi le 

agãþaþi pe crenguþe.  

Fiþi selectivi în alegerea bomboanelor ºi nu le cumpãraþi pe toate din acelaºi magazin. 

Puteþi alege cu încredere bombonele de ciocolatã, jeleuri colorate, bastonaºe specifice 

sãrbãtorii ºi  Moºi Crãciuni. Iar beteala o puteþi confecþiona din felii uscate de portocalã, 

conuri de brad, flori, popcorn, afine sau covrigei. De acum trebuie doar sã fiþi puþin 

creativi ºi sã lãsaþi restul pe seama copiilor.  

Ziua impodobirii bradului 

Transformaþi ziua împodobirii bradului în una specialã. Impreunã cu întreaga familie 

ascultaþi melodii de Crãciun, savuraþi o ciocolatã caldã cu prãjiturele ºi transformaþi-o 

într-o zi de neuitat.  

Când decorãm Bradul? In general în România, bradul se împodobeºte în Ajun de Crãciun. 
Influenþa civil izaþiei occidentale face însã ca tot mai multe familii sã împodobeascã bradul 
la începutul lunii decembrie sau cu multe zile inainte de Crãciun. Nu e nimic rãu în asta. 
Putem în acest fel, sã ne bucurãm mai mult timp de brad ºi de atmosfera magicã pe care o 
da casei. Copii i vor fi incantaþi! 

Sfânta sãrbãtoare a Crãciunului sã vã cãlãuzescã 
paºii spre calea credinþei, împãcãrii ºi împlinirii. 
Fie ca naºterea Domnului sã vã lumineze casa. 
Crãciun fericit! La mulþi ani!  
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POÞI FI RECUNOSCÃTOR 

Ce ai zice sã începi chiar de azi? Rezervã-þi o jumãtate de orã pe zi în care sã te bucuri total de 
ceea ce ai, sã trãieºti cu adevãrat o stare de mulþumire interioarã. Nu prea gãseºti motive? 
Încearcã sã te gândeºti mai bine, sã priveºti mai atent ºi sigur vei descoperi ceva ce meritã  
recunoºtinþã. 

Recunoºtinþa pentru mâncarea de pe masã, recunoºtinþa pentru cã ai o casã care te fereºte de 
capriciile vremii, pentru confortul de care ai parte, fãrã sã te gândeºti la vila cu pis - cinã sau 
penthouse-ul pe care þi le-ai dori sau la bolidul care sã-i facã pe trecãtori sã întoarcã privirea 
dupã tine cu invidie. 
 
Recunoºtinþa faþã de oamenii care te îndrãgesc. Recunoaºte, simplu, cã existã cel puþin câþiva 
oameni pe lume care te iubesc ºi cãrora le pasã cu adevãrat de tine. Recunoºtinþa pentru faptul 
cã ai libertatea de a merge unde îþi doreºti, de a-þi exprima nestânjenit pãrerile, de a citi orice 
carte pe care þi-o doreºti. 

Dacã ai un iubit, o iubitã sau un prieten, gândeºte-te cu recunoºtinþã la bucuria pe care þi-o 
aduce în viaþã. Fii recunoscãtor vieþii pentru amintirile 
plãcute ºi nu te strãdui sã le uiþi pe cele neplãcute care þi-au fost hãrãzite tocmai pentru a 
învãþa sã fii recunoscãtor. Fii recunoscãtor pentru orice te face fie ºi doar sã surâzi în timpul 
unei zile, fii recunoscãtor când vii în contact cu oameni cumsecade, inteligenþi, calzi ºi bine 
intenþionaþi. 
 
Acestea sunt doar câteva lucruri pentru care am putea fi recunoscãtori vieþii. Sunt doar 
sugestii. Dar, cu siguranþã, existã multe altele. ªi ar fi bine sã le descoperim, pentru cã 
recunoºtinþa este un mod de a trãi ºi de a ne bucura de prezent. 
 

 

Iertare 

Cartea Sfântã ne îndeamnã sã fim iertãtori. Iertãm atunci când, fiind victima unei nedreptãþi, trecem 
peste resentimentele faþã de cel care ne-a fãcut rãu, încercând sã simþim faþã de acea persoanã milã, 
compasiune, bunãvoinþã. ªtim însã sigur ºi realist cã, ºi atunci când dãruim toate acestea, când 
iertãm, conºtientizãm cã persoana care ne-a provocat suferinþa nu are, de la sine înþeles, dreptul de a 
primi acest cadou - iertarea.  
Adesea se confundã iertarea cu încrederea, dar ele sunt diferite - iertarea înseamnã asumarea unui 
risc, pentru cã nu ºtii niciodatã la ce te poþi aºteapta dacã ierþi. Cel care iartã nu de puþine ori constatã 
cã iertarea nu face sã disparã suferinþa, dar durerea care rãmâne devine mai suportabilã. Unii sunt 
dispuºi sã ierte numai dacã primesc asigurãri cã aceia pe care îi iartã se vor schimba, dar prima 
persoanã care învaþã sã se schimbe este chiar cel care iartã, ºi primul pas cãtre iertare este sã 
recunoºti cã eºti furios din cauza suferinþei ce þi-a fost pricinuitã.  
Dar oare iertarea este o obligaþie moralã? Eu cred cã este creºtinesc sã ierþi, dar nu neapãrat 
obligatoriu. Obligatoriu e sã fim drepþi ºi sã nu facem rãu, iar iertarea e o alegere, o trecere cãtre o 
treaptã superioarã a conºtiinþei noastre, o autodepãºire, un dar pe care-l facem cuiva care ne-a fãcut 
sã suferim, o persoanã care poate, sincer, nu meritã acest dar, însã i-l oferim spre satisfacþia noastrã.  
Aºadar, de ce trebuie sã iertãm? Pentru cã iertând  devenim mai buni, ne eliberãm de furie ºi ne 
ajutãm pe noi înºine transformând gândurile distructive în unele mai sãnãtoase ºi mai liniºtite.  

 

Sfântul Arhidiacon ªtefan – întâiul martir al Bisericii           (27 decembrie) 

       

            A treia zi de Crãciun, Biserica îl cinsteºte pe acela care va rãmâne de-a pururi ca primul martir al Bisericii 
creºtine – Sfântul ªtefan.   Numele este de origine greceasca - Stephanos - si inseamna "coroana", "ghirlanda", 
"cununa" (cu care erau incununati invingatorii).. Cartea Faptele Apostolilor (a cincea carte din Noul Testament) 
descrie într-un mod impresionant perioada de început a creºtinismului – noua religie întemeiatã pe Întruparea 
Fiului lui Dumnezeu, pe activitatea Sa dumnezeiascã ºi pe Jertfa Sa mântuitoare. A fost o perioadã hotãrâtoare, 
plinã de piedici ºi grele încercãri, de prigoniri ºi jertfe.      Propovãduirea cuvântului Evangheliei nu a fost deloc o 
misiune uºoarã pentru Apostolii Domnului ºi pentru ucenicii acestora. Chiar în acele zile de început ale Bisericii 
au fost oameni care aveau sã-I urmeze deplin lui Hristos, prin jertfã! Ei, martirii, au fost cei care au arãtat din 
plin sensul creºtin al existenþei, ilustrând prin curajul lor învãþãtura creºtinã despre Jertfa mântuitoare ºi despre 
Rãscumpãrare. Primul  care a deschis lungul ºir al martirilor a fost ªtefan. Sfântul ªtefan a fost unul dintre primii 
diaconi ai Bisericii. Încã din acele prime zile ale Bisericii se închega o ierarhie bisericeascã, o organizare a 
Bisericii. Cu toþi însã urmau deopotrivã porunca mãrturisirii credinþei înaintea lumii. ªtefan s-a arãtat înaintea 
oamenilor plin de har  ºi de putere, fãcând semne ºi minuni ºi aducând pe mulþi la credinþã. Mai marii poporului, 
aceiaºi care Îl condamnaserã ºi pe Mântuitorul, l-au arestat, l-au acuzat în acelaºi mod mârºav ºi apoi l-au 
condamnat la moarte. Capitolul al ºaptelea din Faptele Apostolilor ne relateazã apãrarea Sfântului ªtefan în 
faþa judecãþii. Este o cuvântare de o mare profunzime, o adevãratã incursiune prin întreaga istorie a 
poporuluiIsrael – neamul ales al lui Dumnezeu. ªtefan le-a amintit acuzatorilor cã toþi proorocii au fost asupriþi ºi 
prigoniþi de popor ºi de acelaºi pãcat s-au fãcut vinovaþi ºi faþã de  Cel ce se dovedise a fi chiar Mesia Cel mult 
aºteptat.   Cu martiriul Sfântului ªtefan avea sã înceapã o perioadã cumplit de grea marcatã de persecuþii ºi 
nenumãrate jertfe pentru Biserica lui Hristos. Sfântul ªtefan va rãmâne un model de curaj ºi de mãrturisire a 
credinþei. 
 

Testul lui Socrate!-pilde 

În Grecia anticã Socrate (469-399 î.Hr.), era foarte mult lãudat pentru în?elepciunea lui. 
Într-o zi,  marele filozof s-a întalnit întâmplãtor cu o cuno?tin?ã care alerga spre el agitat ?i care i-a spus:  
“Socrate, stii ce-am auzit tocmai acum, despre unul dintre studen?ii tãi?”  
“Stai o clipã,” îi replicã Socrate. “Înainte sã-mi spui, a? vrea sã treci printr-un mic test. Se nume?te Testul celor 
Trei.” 
“Trei?” 
“A?a este,” a continuat Socrate. “Înainte sã-mi vorbe?ti despre studentul meu, sã stãm pu?in ?i sã testãm ce ai 
de gând sã-mi spui. Primul test este cel al Adevãrului. E?ti absolut sigur cã ceea ce vrei sã-mi spui este 
adevãrat?” 
“Nu,” spuse omul. “De fapt doar am auzit despre el.” 
“E-n regula,” zise Socrate. “A?adar, în realitate, tu nu ?tii dacã este adevãrat sau nu. 
Acum sã încercãm testul al doilea, testul Binelui. 
Ceea ce vrei sã-mi spui despre studentul meu este ceva de bine?” 
“Nu, dimpotrivã…” 
“Deci,” a continuat Socrate, “vrei sã-mi spui ceva rãu despre el, cu toate cã nu e?ti sigur cã este adevãrat?” 
Omul a dat din umeri, pu?in stânjenit. 
Socrate a continuat. “Totu?i mai po?i trece testul, pentru cã existã a treia probã – filtrul Folosintei.  
Ceea ce vrei sã-mi spui despre studentul meu îmi este  de folos?”  
“Nu, nu chiar…” 
“Ei bine,” a conchis Socrate, “dacã ceea ce vrei sã-mi spui nu este nici Adevãrat, nici de Bine, nici  mãcar de 
Folos, atunci de ce sã-mi mai spui?” 
Omul era învins ?i s-a ru?inat. 
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Inima perfectã 
 
 
Se povesteste cã într-o zi, un tânãr s-a oprit în centrul unui mare oraº ºi a început sã le spunã 
trecãtorilor cã are cea mai frumoasã inimã din lume. Nu dupã mult timp, în jurul lui s-au strâns o 
mulþime de oameni care îi admirau inima: era într- adevar perfectã! Toþi au cãzut de acord cã era cea 
mai frumoasã inimã pe care au vãzut-o vreodatã… 
 
Tânãrul era foarte mândru de inima lui ºi nu contenea sã se laude singur cu ea. Deodatã, de mulþime s-
a apropiat un bãtrânel. Cu glas liniºtit, el a rostit ca pentru sine: 
 
- ªi totuºi, perfecþiunea inimii lui nu se comparã cu frumuseþea inimii mele! 
 
Oamenii au început sã-ºi întoarcã privirile spre inima bãtrânelului. Pânã ºi tânãrul a fost curios sã 
vadã inima ce îndrãznea sã se compare cu inima lui. Era o inimã puternicã, ale cãrei bãtãi ritmate se 
auzeau pânã departe. Dar era plinã de cicatrice, ºi erau locuri unde bucãþi din ea fuseserã înlocuite cu 
altele care nu se potriveau chiar întru totul, liniile de unire dintre bucãþile strãine ºi inima bãtrânului 
fiind sinuoase, chiar colþuroase pe alocuri. Ba, mai mult, din loc în loc lipseau bucãþi întregi, lãsând sã 
se vadã rãni larg deschise, încã sângerânde. 
 
-Cum poate spune cã are o inimã mai frumoasã? îºi ºopteau uimiþi oamenii. 
 
- Cred cã glumeºti, spuse tânãrul dupã ce a examinat atent inima bãtrânelului. Priveºte la inima mea, 
este perfectã! Pe când a ta este toatã o ranã, numai lacrimi ºi durere. 
 
- Da, a spus blând bãtrânul. Inima ta aratã perfect, dar nu mi-aº schimba niciodatã inima cu a ta. Vezi 
tu, fiecare cicatrice de pe inima mea reprezintã o persoanã cãreia i-am dãruit dragostea mea: rup o 
bucatã din inima mea ºi i-o dau omului de lângã mine, care adesea îmi dã în schimb, o bucatã din 
inima lui, ce se potriveºte în locul rãmas gol în inima mea. Dar pentru cã bucãþile nu sunt mãsurate la 
milimetru, rãmân margini colþuroase, pe care eu le preþuiesc nespus de mult, deoarece îmi amintesc de 
dragostea pe care am împãrtãºit-o cu cel de lângã mine. Uneori am dãruit bucãþi din inima mea unor 
oameni care nu mi-au dat nimic în schimb, nici mãcar o bucãþicã din inima lor… Acestea sunt rãnile 
deschise din inima mea, pentru cã a-i iubi pe cei din jurul tãu implicã întotdeauna un oarecare risc. ªi 
deºi aceste rãni sângereazã încã ºi mã dor, ele îmi amintesc de dragostea pe care o am pânã ºi pentru 
aceºti oameni. Cine ºtie, s-ar putea ca într-o zi sã se ntoarcã la mine ºi sã-mi umple locurile goale cu 
bucãþi din inimile lor… Inþelegi, acum, dragul meu, care este adevarata frumuseþe a inimii? a încheiat 
cu glas domol ºi zâmbet cald bãtrânelul. 
 
Tânãrul a rãmas tãcut deoparte, cu obrazul scãldat în lacrimi. S-a apropiat apoi timid de bãtrân, a rupt 
o bucatã din inima lui perfectã ºi i-a ntins-o cu mâini tremurânde. Bãtrânul i-a primit bucata ºi a pus-o 
în inima lui. A rupt, apoi, o bucatã din inima brãzdatã de cicatrice ºi i-a întins-o tânãrului. Se potrivea, 
dar nu perfect, pentru cã marginile erau cam colþuroase. 
 
Tânãrul ºi-a privit inima, care nu mai era perfectã, dar care acum era mai frumoasã ca niciodatã, 
fiindcã în inima cândva perfectã pulsa de-acum dragoste din inima bãtrânului. Cei doi s-au îmbrãþiºat, 
ºi-au zâmbit ºi au pornit împreunã la drum.  

Cât de trist trebuie sã fie sã mergi pe calea vieþii cu o inimã întreagã în piept… O inimã perfectã, dar 

lipsitã de frumuseþe… Inima ta cum este? O poþi împãrþi cu alþii? 

 

O poveste de Craciun!! NU POÞI FII FERICIT NUMAI TU 

Rãutatea ºi invidia nu au fãcut nicicând casã bunã cu fericirea. Au avut drumuri separate în 
povestea vieþii fiecãruia dintre noi. Toþi visãm la fericire ºi majoritatea încercãm sã o atingem 
cumva, din pãcate, uneori prin cele mai nepotrivite cãi. E atât de simplu sã rãneºti un om ºi atât 
de greu sã-l  faci fericit! Ce te împiedicã sã fii fericit? Câþi oameni ai fãcut sã plângã de supãrare? 
Dar câþi oameni ai fãcut sã plângã de fericire? Sunt douã întrebãri care, dacã vei fi cinstit, îþi oferã 
rãspunsul la o altã întrebare: “Ce te împiedicã sã fii fericit?”.  
Te-ai gândit vreodatã cum ar arãta viaþa ta dacã din ea ar face parte mai mulþi oameni fericiþi? Te-ai 
întrebat cum ai fi tu dacã te-ai strãdui mãcar puþin ca oamenii din jurul tãu sã fie fericiþi? Te-ai gândit 
cum þi-ar fi viaþa dacã þi-ai începe ziua ºtiind cã oamenii din jur îþi zâmbesc sincer pentru bucuria pe 
care le-o aduce simpla ta prezenþã?  
Drumul spre fericire e construit din momente de fericire. Chiar dacã pãºeºti pe un drum greu, plin de 
piedici, dar în jurul tãu sunt oameni fericiþi, oameni cãrora tu le-ai îndrumat paºii spre fericire, drumul 
tãu e lin ºi mai plãcut.  
Nu cãuta fericirea de unul singur! Nu þi-o clãdi pe durerea provocatã altora, fie dacã o faci doar 
ignorându-i! Nu uita cã ficare faptã bunã naºte mulþumire în sufletul tãu, cã fiecare zâmbet ºi mânã 
întinsã îþi pot aduce un prieten care, la rândul lui, îþi poate cãlãuzi paºii spre fericire.  
Aºadar, sã ne gândim bine - câþi oameni am fãcut sã plângã? ªi câþi oameni am fãcut sã plângã de 
fericire? 
 

POEZIA ÎN LUNA DECEMBRIE 

Urare de Craciun  
Viata sa iti fie  
Numai bucurie  
Sfanta Sarbatoare  
Numai inaltare  
Anul care vine  
Numai roduri pline 

Felicitare  
Sa va fie casa, casa  
Cu bucate noi pe masa  
Mos Craciun cu sacul plin,  
Drumu'n viata cat mai lin,  
Bogatie cata vreti,  
Sanatate pentru toti,  
Iar la anul care vine  
Sa va fie si mai bine. 

Sã te umple cu noroc  
"Unii spun cã existã Moº Crãciun,  
Cã i-ai scris ºi o sã vinã,  
Sã-þi aducã în pumnii luminã,  
Lângã brad ºi lângã foc,  
Sã te umple cu noroc."  
Crãciun Fericit! 

Cununã pentru tine  
Poate va ninge de Crãciun,  
ºi-n palmã astfel sã adun,  
Fulgi reci de nea, dumnezeieºti,  
Cu ei ºi îngeri ºi luminã ºi poveºti  
 
Cununã din ei am sã împletesc  
Pe frunte sã þi-o potrivesc,  
ºi astfel tot ce-i sfânt, iubire ºi speranþã  
Pe tine, iubire, sã te cãlãuzeascã în viaþã. 

Urare de Crãciun  
Lângã bradu-mpodobit 
moºul iarãºi a venit 
ºi ne-aduce-n traista lui 
tot ce e frumos ºi bun 
fericire, sãnãtate 
mult noroc ºi spor la toate 
mese pline cu bucate 
pruncul sfânt sã creascã mare 
luminã ocrotitoare 
sã avem, sã ne-nsoþeascã 
norocul sã ne tot creascã! 

Sfânta searã de Crãciun  
Sã ne-adune bun cu bun,  
Sfânta searã de Crãciun.  
Cã-i mai Sfântã decât toate,  
La mulþi ani cu sãnãtate!!! 

Colinda  
Sã vã fie casa, casã  
Cu bucate noi pe masã  
Moº Crãciun cu sacul plin,  
Drumu'n viaþã cât mai lin,  
Bogãþie câtã vreþi,  
Sãnãtate pentru toþi,  
Iar la anul care vine  
Sã vã fie ºi mai bine.  

(autori necunoscuþi) 
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! Crãciunul ascunde secrete încã din cele mai vechi timpuri. Fiecare popor contribuie la aceastã sãrbãtoare ºi 
dezvãluie curiozitãþi care pot fi chiar amuzante. 

• Bradul a fost asociat cu sãrbãtoarea Crãciunului încã din anul 200 d.H, însã primul brad a fost împodobit 
în Germania abia în 1605. Urmãtorii brazi împodobiþi au apãrut în Finlanda în 1800 ºi în Aglia în 1829, dupã 
care obiceiul s-a extins pe teritoriul Europei ºi al Americii. 

• În Suedia se pãstreazã bradul împodobit pânã la 20 de zile dupã sãrbãtorirea Crãciunului. 

• Felicitãrile de Crãciun au început sã fie utilizate de când s-a tipãrit prima felicitare în Londra, în 1846. 

• În Japonia se considerã o lipsã de politeþe sã trimiþi felicitãri de culoare roºie de Crãciun, deoarece 
scrisorile de deces au aceeaºi culoare. 

• Sfântul Nicolae din Myra, originalul Moº Crãciun, nu era doar patronul sfânt al copiilor, ci ºi al hoþilor ºi 
cãmãtarilor. 

• Imaginea lui Moº Crãciun de astãzi, imbrãcat în roºu cu alb ºi cu cizme negre, a fost creatã în 1930 de 
Coca-Cola. Compania a folosit culorile mãrcii, creând imaginea în scop publicitar. 
 
Crãciunul aduce ºi curiozitãþi culinare. . . 

• În Evul Mediu, o mâncare tradiþionalã de Crãciun purta denumirea de „Cap de Urs”. Aceasta îºi are 
originea încã din ziua de Crãciun, când un student a fost atacat de un urs ºi s-a salvat îndesându-i pe gât 
ursului o carte cu scrierile lui Aristotel. Ursul s-a înecat atât de tare încât a murit sufocat, iar studentul i-a 
tãiat capul ºi l-a dus ca trofeu la colegiu. 

• Tot în Evul Mediu, mâncarea tradiþionalã de Crãciun în Anglia era capul de porc preparat cu sos de muºtar. 

• În Anglia tradiþia spune cã în timp ce se frãmântã cozonacii, dacã îþi pui o dorinþã ºi dacã aluatul 
cozonacilor va creºte în cuptor, dorinþa se va împlini. 

Crãciunul se poate „mãsura” în cifre. . . 

• 56% dintre americani le cântã animalelor de casã colinde de Crãciun. 

• 53% dintre americani oferã în dar cadourile primite în anul precedent. 

• 1 din 3 oameni va amâna cumpãrãturile de Crãciun pânã în Ajunul Crãciunului. 

• 1 din 6 oameni ar prefera sã renunþe la goana dupã cadouri ºi sã ofere în dar bani. 

• Conform unui recensãmânt din 1999 a populaþiei din America de Nord ºi Europa, în noaptea de Crãciun, 
Moº Crãciun ar trebui sã ajungã la 42.466.666 de case în 12 ore, adicã la 983 de case pe secundã. 

Curiozitãþi cel puþin ciudate ale Crãciunului. . . 

• În Caracas, se închide circulaþia pe strãzile oraºului în Ajunul Crãciunului pentru ca oamenii sã meargã cu 
rolele pânã la bisericã. 

• În Norvegia, în Ajunul Crãciunului, se ascund toate mãturile din casã pentru cã în trecut se credea cã 
vrãjitoarele ºi spiritele rele intrau în casã ºi furau mãturile pentru a zbura cu ele. 

• Pânza de paianjen artificialã ºi un paiajen sunt decoraþiuni tradiþionale pentru pomul de Crãciun. Dacã 
gãseºti în casã, în dimineaþa de Crãciun, o pânzã de paianjen se zice cã îþi va aduce noroc pe tot parcursul 
anului care va urma. 

• În Finlanda ºi Suedia, cele 12 zile care preced Crãciunul sunt declarate ca fiind zilele pãcii ºi ale dreptãþii. 
Din acest motiv, nelegiuirile sãvârºite în aceastã perioadã sunt pedepsite mai aspru decât în mod normal. 

• Beteala a fost inventatã în Germania în 1610 ºi era confecþionatã din argint, fiind astfel foarte valoroasã ºi 
simbolizând opulenþa. Pentru cã argintul se oxida, ulterior a fost înlocuit cu alte materiale strãlucitoare ºi 
uºoare. 

• Beculeþele puse în brad sunt invenþia lui Edward Johnson, asistent al lui Edison, care în 1882 inventeazã 
prima instalaþie electricã pentru pomul de Crãciun. 

• La poºta din Montreal sosea un numãr mare de scrisori adresate lui Moº Crãciun. Pentru a nu-i dezamãgi 
pe copii, angajaþii poºtei au început în 1974 sã le rãspundã copiilor la scrisori în numele Moºului. Din 1983 
rãspunsurile au devenit oficiale, iar Moº Crãciun a primit o adresã specialã: Moº Crãciun – Polul Nord – 
HoHoHo. 

• În România, bradul are o simbolisticã puternicã, deoarece e prezent la cele trei evenimente importante din 
viaþa omului: 
- Naºterea. Se spune cã se planteazã câte un brad pentru fiecare nou-nascut. 

- Cãsãtoria. La sate nunta avea loc duminica. Sâmbãta seara bãieþii se adunau la casa mirelui, unde 
petreceau ºi împodobeau bradul. Printre podoabe trebuia sã fie ºi un ºtergar cusut de mireasã. 

A doua zi, la ospãþ, se fãcea „hora miresii”, condusã de mire, lângã care era fratele sãu, care þinea bradul. 
Dupã ce se parcurgea un cerc, cele douã familii îºi ofereau reciproc daruri, în vãzul tuturor. 

În brad se punea ºi un covrig mare, care avea o parte dulce ºi o parte în care s-a pus ardei iute. Ginerele 
trebuia sã rupã din covrig, iar dacã nimerea o bucatã iute asta însemna cã nu va avea o viaþã uºoarã cu 
viitoarea nevastã. Dacã nimerea o bucatã dulce, atunci va avea parte de o cãsnicie fericitã. 

Dupã ce se termina ospãþul, bradul era pus în vârful casei, unde rãmânea pânã când se usca. Acesta era 
semnul cã acolo locuieºte o familie tânãrã. În unele zone, obiceiul se pãstrazã ºi în zilele noastre. 

- Moartea. Atunci când moare cineva se „gãteºte” bradul cu colaci, care simbolizeazã, prin frunziºul sãu 
verde, viaþa dupã moarte, ideea de continuitate, de ciclicitate, de veºnicie. 

 

E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea Naºterii Mântuitorului 
cuprinde sufletele ºi le înnobileazã.  
"La Mulþi Ani"  
Fie ca taina sfântã a Naºterii Domnului Isus Hristos sã vã aducã bucuria ºi 
emoþia Crãciunului prin speranþa unui viitor mai bun!  
"La Mulþi Ani"  



Cum sã-þi faci coroniþele pentru Crãciun 

 
Dacã locuinþa nu este suficient de încãpãtoare pentru un brad de Crãciun sau dacã bugetul limitat nu vã 

permite sã achiziþionaþi unul, însã doriþi sã aduceti atmosferã sãrbãtorilor în casã, coroniþele din brad vã vin 
în ajutor.  

 
 

Coroniþele de brad vor  fi amplasate atât pe uºile sau pe holurile de la intrare, cât ºi atârnate de pereþii 
camerei, aºezate pe mobilã sau, însoþite de lumânãri, pe masa de Crãciun, dând un aer de sãrbatoare casei 

dumneavostrã. In cazul în care oferta de pe piaþã nu vã satisface sau dacã, pur ºi simplu, doriþi sã realizaþi o 
coroniþã originalã, existã câteva sfaturi, pe care le poþi folosi.  

 
 
 

Pentru a confecþiona propriile coroniþe de brad puteþi  sã folosiþi o combinaþie echilibratã între natural ºi 
artificial: de pin sau de brad, împreunã cu conurile, fructe uscate, batoane de scorþiºoarã, flori de crãciuniþã, 
panglici din material textil, mãrgele colorate, clopoþei etc. Aceste accesorii pot varia, însã este recomandat sã 

pãstraþi o aceeaºi culoare ºi o proproþie echilibratã. 
 
 

In plus, mai aveþi nevoie, pe lângã aceste materiale, de un cadru de sârmã, pe care îl puteþi cumpãra de la 
florãrie, burete ºi silicon. Incepeþi prin a acoperi întreg cadrul cu burete, fixându-l pe diagonalã ºi legându-l 

bine cu sârmã. Treceþi apoi sârma prin mijlocul fiecãrui fruct, rãsucind firul la baza acestuia pentru 
stabilitate, procedaþi la fel în cazul conurilor ºi al florilor de crãciuniþã, etc. Prindeþi apoi florile ºi restul 

plantelor alese pentru aranjament de cadru.  
 
 
 

Materialele precum bobiþele colorate din plastic, iarbã ºi ciulinii se fixeazã cu silicon. Crenguþele se prind în 
cuiºoare, iar fructele ºi restul materialelor cu sârmã. Suportul ornat se înconjoarã cu panglica, care se prinde 
în spaþiile libere dintre ornamente. Dupã terminarea coroniþei este bine sã asteptaþi câteva ore pentru uscarea 

siliconului.  
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