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Mânăstirea Dealu
spiritualitate

Necropolă domnească şi important loc de pelerinaj, Mânăstirea Dealu este cea mai cunos-
cută ctitorie a Voievodului Radu cel Mare (1495-1508). 
Ansamblul arhitectonic este compus din: biserica mănăstirii, turnul clopotniţă, paraclisul 

şi corpul chiliilor. Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 26 august 1499, iar lăcaşul a fost sfinţit 
la 4 decembrie 1501, constituindu-se într-o capodoperă a arhitecturii religioase muntene, prin: 
amplificarea pronaosului, în multiplicarea şi accentuarea elementelor verticale, alături de turla 
centrală, ridicarea două turle mai mici peste pronaos, care formează o grupare piramidală, şi 
în folosirea paramentului de piatră făţuită, cu dublu rând de arcade oarbe. Mănăstirea este 
construită în formă de treflă, constând într-un altar heptagonal în exterior semicircular în inte-
rior, dintr-un naos, lărgit în părţile laterale cu câte un sân, circular înăuntru şi pentagonal în 
afară, şi dintr-un pronaos dreptunghiular împărţit, printr-un arc dublu transversal, în două părţi 
inegale. Arhitectura este de tip sârbesc, ca plan şi ca dispoziţiuni generale, iar ornamentaţia 
faţadelor este în stil armenesc şi se aseamănă cu cel de la biserica episcopală din Argeş, ca 
şi cu cea de la biserica Trei Ierarhi din Iaşi. Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (1688-
1714) a iniţiat reparaţia ei, zugrăvind-o a doua oară şi acoperind-o cu aramă, fiind cea mai 
importantă restaurare din câte s-au realizat până la acea dată. 

În anul 1845, Domnitorul Gheorghe Bibescu a demarat lucrări de construcţie care au fost reali-
zate de către Ioan Schlater. În urma cutremurului din anul 1940, mânăstirea a ajuns din nou 
în paragină, astfel că Patriarhul Justinian Marina a luat hotărârea, în anul 1953 de a o reface 
din temelie. În perioada anilor 2000-2016, la inițiativa și sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON, s-au întreprins importante lucrări de consolidare şi 
restaurare a întregului ansamblu arhitectonic, a bisericii şi a chiliilor, s-au extins chiliile pe 
latura de sud-vest și s-a efectuat curățirea componentelor artistice din piatră. De asemenea, 
s-a reamenajat complet muzeul mânăstirii (2014), care reliefează rolul cultural și spiritual al 
mânăstirii în misiunea pastorală a Bisericii noastre, mai ales prin intermediul artei tiparului. 
Prin mormintele aflate în pronaos, mănăstirea se impune ca cea mai mare gropniţă domnească, 
căci au fost înmormântaţi aici următorii voievozi: Vladislav al II-lea (1447-1456), Radu cel 
Mare (1495-1508), Vlad cel Tânăr (1510-1512), Radu-Bădica (1517-1520),Vlad Înecatul (1530-
1532), Pătraşcu cel Bun (1554-1557). În anul 1601, aici, a fost adus capul lui Mihai Voievod 
Viteazul aflat acum într-un mormânt majestuos, în partea dreaptă a pronaosului. 

Mănăstirea a fost un puternic centru de 
răspândire a culturii scrise, prin activi-
tatea călugărilor caligrafi, dar mai ales prin 
faptul că aici s-a instalat prima tipografie 
din spaţiul românesc şi sud-est european, 
de sub teascurile căreia au ieşit, prin stră-
dania Ieromonahului Macarie: Liturghierul 
(1508), Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul 
(1512). În anii 2008, 2010 şi 2012, la iniţi-
ativa Mitropolitului NIFON, Arhiepiscopia 
Târgoviştei, în colaborare cu Biblioteca 
Academiei Române, a retipărit, în ediţie jubi-
liară, cele trei capodopere macariene.

Sursa: arhiepiscopiatargovistei.ro
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Cum să ajutăm copilul 
mofturos la mâncare

           Autor: Lenke Iuhoş, psiholog
      www.lenkeiuhos.ro

Copiii care des se opun la mâncăruri noi în favoarea a câtorva feluri de mâncare suferă 
adesea de sensibilitate la atingere şi miros. Imaginea vizuală a mâncării şi a mirosu-
rilor se asociază cu o reacţie emoţională de aversiune faţă de alimente noi.

Copiii care refuză la prima vedere alimentul probabil au şi o hepersensibilitate vizuală, 
refuzând chiar să guşte mâncăruri care au o anumită culoare sau arată într-un anume fel. 
Acestea sunt probleme comune, des întâlnite la copii mici. Ar fi preferabil să reuşim să 
diminuăm sensibilitatea tactilă a gurii.

Extindem meniul cu texturi fine, precum 
piureul de legume, apoi mâncăruri cu texturi 
neuniforme, cum ar fi bucăţi de legume. În 
cazul în care observăm o aversiune faţă de 
mirosuri, putem îndulcii atmosfera cu lumâ-
nări parfumate de scorţişoară sau de fructe.

 În al doilea rând e important, să introducem 
un orar regulat al meselor şi al gustărilor. 
Să respectăm orarul. Când se apropie ora 
mesei, e un bun prilej să vorbim despre 
senzaţia de foame.

După ce copilul mănâncă neapărat să 
spunem câteva idei despre senzaţia de 
saţietate. Apoi, e de preferat, să stabilim 
anumite reguli în timpul meselor. Câteva 
exemple bune sunt masa fără utilizarea 
tehnologiei, să nu îl lăsăm să mănânce în 
timp ce se pregătim masa. În cazul copiilor 
foarte mici, dacă vedem că nu mănâncă, 
îndepărtăm mâncarea după 10-15 minute.

Să ne asigurăm că mesele sunt un prilej de 
adunare şi de apartenenţă la familie.

nutriţie
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umor

- Mami, ce-i aia libertatea cuvântului?
- E atunci când eu vorbesc şi taică-tu e liber 
să mă asculte!

La un restaurant pescăresc:
- Serviţi moluşte?
- Servim pe toţi clienţii, domnule!

În sfârşit, nu mai umblăm cu buzunarele 
goale... Bagi în mâna în buzunar, dai sigur 
peste o mască!

- Ce faci, omule? Nu te-am văzut de un car 
de ani!
- M-am însurat…
- Lasă!... Important e că eşti sănătos!

Am scris cu creta pe asfaltul din faţa 
blocului: „Sună-mă când pleacă soţul!”
De trei zile nu a mai ieşit un bărbat din 
bloc!

Rozi către Gheorghe:
- Iubi, vreau să merg la Paris să îmi cumpăr 
parfum, poşetă, pantofi…
- Na, bine tu, dar tăte astea le poţi cumpăra 
şi de aici.
- Mulţumesc. Asta e tot ce am vrut să aud…

Nuntă în Ardeal, restricţii... totul legal:
- Tată, dar de ce avem atâta palincă la 
nuntă? Sunt doar 20 de nuntaşi.
- Măi, tu la mireasă te-ai uitat?

- Tată, vreau să mă însor.
- Stop! Mai întâi cereţi scuze!
- Dar nu am făcut nimic…
- Tu nu auzi bine? Cereţi scuze!
- Bine, iartă-mă!
- Gata. Acum că ai învăţat să îţi ceri scuze 
degeaba, eşti pregătit de însurătoare!

După 40 de ani viaţa începe să fie roză: 
artroză, scleroză, nevroză, osteoporoză…

- Scumpo, am cumpărat bilete la film.
- Ce bine. Mă duc să mă îmbrac.
- Grăbeşte-te! Sunt pentru mâine seară…

De mic am fost talentat şi am vrut să mă 
fac spion. Oricât au încercat profesorii 
în 12 ani de şcoală, nu au scos nimic de la 
mine!

- Te văd foarte tristă în ultimul timp. Ce te 
frământă?
- Mă înşeală soţul şi tot slăbesc…
- De ce nu îl părăseşti?
- Aştept să mai slăbesc puţin!

Un şef de tren ajunge acasă după trei zile. 
Pus pe glume, strigă către nevată:
- Bună dimineaţa, biletele la control?
De sub pat se aude o voce:
- Abonament!

Proverb ardelenesc spus în gând: Degeaba 
eşti bogat, dacă nevasta vorbeşte non-stop!

Dacă bărbatul tace, înseamnă că e 
gânditor.
Dacă femeia tace, gânditorul a încurcat-o!

Am fost la sală şi am petrecut două ore pe 
bicicletă. Nu sunt deloc obosit. Mâine voi 
încerca să folosesc şi pedalele…

- Auzi, iubi? Am visat că mi-ai cumpărat 
pantofi la 1000 de lei…
- Culcă-te la loc. Poate găseşti alţii mai 
ieftini!

- Mă, Ioane, nu mai merge aşa. Toată ziua 
calc, spăl, gătesc… şi tu? Toată ziua stai în 
faţa televizorului şi nu faci nimic. Ce fel de 
om eşti?
- Răbdător, draga mea! Răbdător…

- Iubitule, te rog trezeşte-te! E ora zece 
deja şi nu am cu cine să mă cert…

La anul trebuie să mă mărit. Nu pot sta la 
nesfârşit fericită!
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Berbec 
(22 mar. - 21 apr.)
În vâltoarea lucrurilor, eastrolog.

ro te sfătuieşte să nu uiţi de sufletul tău, 
să-ţi acorzi timp pentru tine şi pentru 
explorări interioare şi să nu eziţi să stai 
de vorbă cu cineva apropiat despre ceea 
ce simţi. Dacă vrei să pleci pe un drum 
nou, ai face bine să laşi în urmă anumite 
„bagaje” vechi, aşa cum te îndeamnă 
conjuncţia Jupiter-Pluton. Nu te agăţa 
de trecut şi gândeşte-te că „uneori când 
pierzi, câştigi”!

taur 
(22 apr. - 21 mai)
Diverse nemulţumiri sau frus-

trări mai vechi tind să revină în actuali-
tate şi să genereze o presiune interioară 
dificil de suportat. Eastrolog.ro îţi suge-
rează să cauţi metode constructive de 
a scăpa de această presiune: să fii mai 
activ, să mergi la sală sau, dimpotrivă, să 
apelezi la metode de relaxare, meditaţie, 
acupunctură etc. Altfel, rişti să te epuizezi 
şi să ratezi şansa pe care ţi-o oferă această 
perioadă, de a pregăti pe îndelete strategia 
pentru viitor.

Gemeni 
(22 mai - 21 iun.)
Eastrolog.ro îţi recomandă să ţii 

cont că eşti într-o perioadă de reconfigurări 
interioare şi de transformări la nivel sufle-
tesc, iar acestea nu sunt niciodată simple 
sau comode. S-ar putea să fie nevoie să te 
întorci asupra unor lucruri din trecut sau să 
te gândeşti serios ce anume este cu adevărat 
important pentru tine.

rac (22 iun. - 21 iul.)
Nu-ţi lipseşte energia, dar 
eastrolog.ro te sfătuieşte să ai 

grijă cum o dozezi, ca să nu ai parte de 
momente de cădere, de epuizare fizică ori 
nervoasă. Ai tendinţa să te implici în prea 
multe proiecte în acelaşi timp, ceea ce poate 
conduce la oboseală şi stres. Pentru echili-
brul tău interior, ar fi de dorit să găseşti un 
hobby pe care să-l poţi practica împreună 
cu alţii sau să te apuci de un sport.
 Leu (22 iul. - 21 aug.)

Starea de spirit este foarte bună 
şi optimismul este la cote înalte, 

aşa că ai toate şansele să găseşti soluţii 
pentru orice impas. Până la 22 iulie 2020, 
cât Soarele tranzitează casa XII a Leului, 
ar fi bine să te ocupi şi de spaţiul interior, 
de dimensiunea ta spirituală, de hrană şi 
pentru suflet, nu doar pentru corp, de un 
bilanţ personal, de formularea unor scopuri 
noi. Apoi, te vei simţi liber să străluceşti, 
pentru că Soarele va intra în zodia Leului şi 
vei avea toată energia necesară pentru a te 
lansa într-un ciclu nou de dezvoltare.

Fecioară 
(22 aug. - 21 sep.)
Ai multă energie şi ar fi bine să 

o foloseşti într-un mod eficient, cu încre-
dere în tine, mai ales până la 22 iulie. La 
această dată, Soarele intră în casa XII a 
Fecioarei, favorizând introspecţia, recu-
legerea, odihna şi reconectarea cu vocea 
interioară. Acum se pot vindeca vechi 
răni sufleteşti, cu condiţia să îţi înţelegi 
mâniile, să le accepţi şi să încerci să le 
transformi în energie creatoare. Altfel, 
riscă să te rănească şi pe tine şi pe cei din 
jur. Concentrează-ţi atenţia asupra veni-
turilor şi asupra realizărilor tale! Nu fii 
modest, pune-te în valoare!

Horoscop 
Sursa: eastrolog.ro
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Balanţă (22 sep. - 21 oct.)
Contextul astral al acestei peri-
oade te poate ajuta să reduci sau 

chiar să elimini anumite dependenţe de 
familie, să îţi iei viitorul în propriile mâini. 
Te vei simţi mult mai bine când vei avea un 
plan concret în acest sens. Altfel, nu stai 
rău cu sănătatea. Dimpotrivă, după 12 iulie 
s-ar putea clarifica anumite aspecte legate 
de afecţiuni cronice sau care te deranjează 
de mai multă vreme.

scorpion  (22 oct. - 21 noi.)
În perioada 12-16 iulie 2020 Marte 
se întâlneşte cu Chiron în casa 

sănătăţii Scorpionului, ceea ce facilitează 
vindecarea unor răni sufleteşti sau a unor 
probleme de sănătate mai vechi. Pentru 
a ajunge la vindecare trebuie, însă, să 
conştientizezi anumite predispoziţii spre 
mânie şi cauzele acestor predispoziţii, şi să 
găseşti metode de gestionare constructivă 
a furiei. Altfel, frământările interioare pot 
să genereze conflicte nedorite cu ceilalţi. 
Evită să îţi încarci programul zilnic până la 
refuz, în încercarea de a fugi de conflictele 
interioare sau de problemele pe care le ai de 
rezolvat tu cu tine!

săgetător (22 noi. - 21 dec.)
Eşti plin de energie pe tot parcursul 
lunii şi ai chef de mişcare, de tot 

felul de jocuri, distracţie şi experimentări. 
Eastrolog.ro te sfătuieşte, însă, să nu exage-
rezi cu petrecerile, cu nopţile nedormite 
sau cu excesele de orice fel, pentru că rişti 
să arzi gazul de pomană, cum se spune în 
popor, în loc să direcţionezi surplusul de 
creativitate spre ceva util. Dacă productivi-
tatea scade, începi să simţi stres, frustrare, 
oboseală, iritare. Poate că ar fi mai înţelept 
să consumi excesul de energie la sală ori 
practicând un sport. 

capricorn (22 dec. - 21 ian.)
Temerile de luna trecută, legate 
de starea de sănătate, se risipesc 

una câte una, mai ales după 12 iulie. Poate 
că rezultatele unor analize au fost eronate 
sau au fost interpretate greşit, iar acum 
lucrurile se clarifică. Ai face bine să tratezi 
cu circumspecţie informaţiile pe care le 
citeşti în presă ori online, pentru că multe 
nu au baze ştiinţifice şi nici măcar de bun 
simţ. Din cauză că se petrec foarte multe în 
sufletul tău, s-ar putea să constaţi că este 
destul de dificil să ai răbdare cu ceilalţi. 

Vărsător 
(22 ian. - 21 feb.)
Este posibil să iasă la lumină 

nemulţumiri ori frustrări vechi, sau să 
te macine un secret de care ai vrea să te 
eliberezi. Casa XII a Vărsătorului este 
marcată şi de prezenţa lui Jupiter şi a lui 
Pluton, iar la 2 iulie Saturn se întoarce şi 
el aici, în mers aparent retrograd. Este 
vreme să faci ordine în forul interior şi 
să-ţi rezervi mai mult timp pentru odihnă, 
meditaţie, introspecţie şi bilanţ. Oricât ai 
vrea, nu le poţi face pe toate în acelaşi timp. 
Stabileşte-ţi priorităţile!

Peşti (22 feb. - 21 mar.)
Ai multă energie pe tot parcursul 
lunii iulie 2020, eşti mai optimist 

şi mai încrezător în forţele proprii, iar 
simţul umorului te poate scoate din încur-
cături diverse. Eastrolog.ro îţi recomandă 
să îţi faci timp pentru un hobby, pentru 
activităţi recreative, pentru ceea ce îţi 
aduce cu adevărat bucurie, pentru talentele 
tale. Ca să îţi asiguri un echilibru sufletesc, 
poate că n-ar strica să îţi triezi cu mai multă 
atenţie prietenii, mai ales dacă te bazezi pe 
informaţiile primite de la ei, şi să petreci 
mai mult timp în natură, în drumeţii.

Iulie
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PuLPă De mieL cu 
PLante arOmatice

inGreDiente: 
o pulpă de miel de aproximativ 2 kg, 15 
căţei de usturoi, 50 de grame de unt, 3 foi 
de dafin, 3 stebluţe de cimbru proaspăt, 3 
stebluţe de rozmarin, dintre care una înflo-
rită, două linguri mari de ulei de măsline, 
piper măcinat, sare după gust.

mOD De PreParare:
Pulpa de miel o punem la baiţ cu o seară 
înainte. Aceasta trebuie să fie scoasă din 
frigider cu o oră înainte de a fi condimen-
tată cu plantele aromatice (foi de dafin, 
cimbru, piper, rozmarin), plus sare după 
gust. 
Lăsăm untul la topit la temperatura 
camerei. Într-o oală cu apă clocotită intro-
ducem usturoiul necurăţat timp de două 
minute. Scurgem apa.
Punem pulpa de miel într-o tavă şi o ungem 
cu o perie cu unt şi o stropim cu ulei de 
măsline. Înţepăm în diferite locuri şi intro-
ducem usturoiul. Băgăm tava în cuptorul 
preîncăzit la 240 de grade C. Punem puţină 
apă şi coacem timp de 15 minute. Reducem 
temperatura la 180 de grade şi menţinem 
în cuptor pentru încă o oră. Stropim din 
când în când pulpa cu zeama din tavă. Dacă 
e nevoie, o putem întoarce cu spatulele (nu 
folosiţi furculiţa!). Cu 10 de minute înainte 
de final, putem pune câteva cuişoare în 
tavă şi presărăm cu flori de rozmarin. 
Temperatura mare de la început îi va 
conferi o crustă frumoasă, iar faptul că nu 
folosim furculiţa va împiedica scurgerea 
totală a sucului. Un alt secret apare acum. 
După ce s-a pătruns bine, scoatem tava din 
cuptor şi o acoperim cu un prosop timp de 
20-25 de minute. Sucul e concentrat iniţial 
în mijlocul cărnii. Timpul de odihnă îi va 
permite să se răspândească peste tot în 
pulpa de miel.
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reţetă

Vara este sezonul legumelor şi fructelor. 
Astfel, avem la dispoziţie o multitudine de 
soluţii pentru a încerca reţete noi, colorate 
şi apetisante. Este şi cazul reţetei de mai jos:

inGreDiente:  2 dovlecei, 400 de grame 
de roşii decojite, 200 g de carne tocată de 
vită, 2 linguri de caşcaval ras, 1 morcov, 
busuioc, 100 g de cârnaţi de casă, sare, 
piper. Se pot folosi şi ardei graşi.

mOD De PreParare:
Tăiem roşiile în bucăţi mici şi le punem 
într-o tigaie cu puţină apă la foc mic. 
Adăugăm morcovul ras, busuiocul, puţin 
piper şi sare după gust. După ce au fiert 
(30-40 minute), le amestecăm. 

Călim puţin carnea tocată la foc mare şi o 
adăugăm în sosul de roşii.
Spălăm dovleceii şi îi tăiem pe jumătate (nu 
îi curăţăm de coajă). Scobim puţin partea 
din mijloc. 
Într-un vas de copt punem puţin sos 
de roşii, pe urmă dovleceii pe care îi 
umplem cu sos de roşii amestecat cu 
carne tocată. Ornăm cu câteva felii de 
cârnaţ şi introducem la cuptor pentru o 
oră, la 170 de grade. Pe final, gratinăm cu 
puţin caşcaval. Dacă sosul din tavă scade, 
adăugăm apă ca să nu se ardă dovleceii. Pe 
lângă dovleceii, putem pune şi ardei gras 
umplut la fel. 

Poftă bună!

DOVLecei umPLuţi cu cârnaţi

Sursa: delicesregime.com
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desert

inGreDiente: 
un blat de casă pentru tartă, o cutie de 
cremă Mascarpone (500g), o cană de 
frişcă, dulceaţă de affine, fructe de pădure, 
proaspete

mOD De PreParare:
Peste blatul făcut în casă fără zahăr, punem 
crema de Mascarpone, amestecată în prea-
labil cu frişca. Turnăm deasupra dulceaţa 
de afine, iar apoi ornăm cu fructe de pădure.  
Compoziţia se ţine la frigider câteva ore.

tartă cu Fructe De PăDure

Foto: Pixabay.com
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