
www.revistabranche.ro
NR. 107 | SEPTEMBRIE 2022Sãnãtate & Lifestyle







4 | septembrie 2022 |  | www.revistabranche.ro

„Păcatul ne opacizează, ne face 
extrem de dificili, refuzăm tot ceea 
ce este frumos. Sfințenia înseamnă 

deschidere și delicatețe“
Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Pentru urcușul pe treptele sfințeniei, 
sâmburele a fost așezat în sufletul 
nostru odată cu Taina Sfântului 

Botez – este momentul în care noi am 
devenit sfinți, prin sălășluirea harului lui 
Dumnezeu în adâncul inimii noastre. Dacă 
am fi reușit să ne păstrăm această stare 
de sfințenie, pe care am primit-o în Taina 
Sfântului Botez, am fi fost cei mai minu-
nați și sfinți oameni din lumea aceasta.

A fi sfânt nu înseamnă neapărat un țel pe 
care nu-l putem atinge. Sfântul nu este 
un erou. Sfântul este cel care a reușit 
să-L adâncească, în profunzimile ființei 
sale, pe Dumnezeu, Care să devină o 
realitate atât de personală și reală, încât 
nimic din cele care țin de lumea aceasta 
să nu-l mai distragă.

Părintele Dumitru Stăniloae ne spune că 
există trei trăsături ale sfințeniei, care 
sunt în deplină concordanță cu textul 
Sfintei Scripturi. El ne spune că sfințenia 
este realizarea deplină, din punct de 
vedere uman – este cea mai frumoasă 
formă de umanizare a ființei noastre, 
adică nu este nimic spectaculos.

Prima dintre aceste trăsături este 
lumina cea dumnezeiască, pe care ei au 
asumat-o în viața lor. Părintele Stăniloae 

ne spune că această lumină ne conferă 
nouă, oamenilor, transparența comuni-
cării depline cu Dumnezeu și între noi 
(unul față de celălalt).

Pentru a înțelege ce înseamnă lucrul 
acesta, să ne gândim, în contrast, ce 
este păcatul. Păcatul ne opacizează (ne 
închide), ne face oameni extrem de difi-
cili, care refuzăm tot ceea ce este frumos. 
Practic, noi închidem obloanele sufletului 
nostru la tot ceea ce înseamnă flux de 
lumină, de frumusețe și autenticitate în 
viața noastră – devenim ursuzi.

Păcatul ne transformă în oameni urâți 
– ne schimonosește, ne desfigurează, și 
devenim oameni închiși (izolați). Aceasta 
este una dintre consecințele păcatului 
– ne izolează și ne închide în carapacea 
sufletului nostru (în care colcăie păca-
tele, și noi ne lăsăm înecați, și ne hrănim 
cu aceste plăceri ale păcatului.

Sfințenia înseamnă deschidere, transpa-
rență. În fața unui sfânt, avem conștiința 
faptului că el pătrunde în inima noastră, 
citește sufletul nostru, și avem o formă de 
înfricoșare, că ne pot fi descoperite cele 
mai tainice gânduri și stări ale sufletului 
nostru, de care ne este rușine, ca oameni 
(ca făpturi ale lui Dumnezeu).
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Mănăstirea Pârvești

spiritualitate

Mănăstirea este construită la 
poalele a două dealuri ca într-o 
albie - aşa şi este numită de 

localnici, „Albia“. După unele cercetări 
se crede că prima biserică din lemn, 
denumită Crucea sau Cruceanu, a fost 
adusă aici din Dărăşti. Este sigur că 
înaintea actualei biserici a fost o altă 
biserică, ridicată în anul 1666. Ctitorii 
celei din Dărăşti se crede că au fost 
familia vornicului Apostol Talpeş şi 
nepoţii lui, postelnicii Ioan şi Simion 
Popescu. Împrejurul bisericii, ctitorii au 
întemeiat un schit de călugări, ajungând 
pe la începutul secolului al XIX-lea un 
schit mare, cu circa 80 de călugări. 
După 150 de ani, biserica ridicată în 
1666 degradându-se, s-a dărâmat şi 
în 1816 s-a început construcţia unei 
noi biserici care a fost sfinţită în 1820. 
Ctitorii actualei biserici, construită în 
1816, sunt urmaşii familiilor Talpeş 
şi Popeşti (serdarul Gh. Gociu şi Ioan 
Nedelcu). Schitul a dăinuit până în 1864, 
când şi-a încetat activitatea şi biserica 

a devenit biserică de mir. În anul 1977 
a fost filiala Parohiei Puntişani, Preot 
paroh fiind Ieromonahul Diomid.
Mănăstirea s-a reînfiinţat în 1993 având 
obşte de maici. Cu destule greutăţi 
privind materialele de construcţie şi 
finanţele, mica obşte a reuşit să ridice 
două clădiri pentru chilii, stăretie, 
trapeză şi bucătărie. În ultima vreme a 
fost îmbunătăţit drumul de acces.
Biserica construită din lemn, are trei turle 
mari, deschise, octogonale, cu ferestre 
şi cu o cruce mare deasupra. Are altar, 
naos şi pronaos. Altarul este luminat 
de o fereastră la est. Catapeteasma, din 
lemn de tei sculptat, este înălţată până 
la boltă. Naosul este spaţios, luminat 
de câte o fereastră la nord şi sud. Se 
delimitează de pronaos printr-un perete 
din lemn. Pronaosul, puţin spaţios este 
luminat de câte o fereastră la sud şi nord. 
Intrarea în pronaos se face printr-o uşă 
masivă din stejar, care nu este sculptată. 
Ferestrele sunt din lemn, simple cu grilaj 
metalic în interior.
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Pridvorul a fost iniţial deschis, susţinut de 
doi stâlpi de lemn în faţă. Mai târziu a fost 
închis cu geamuri. Intrarea în pridvor se 
face prin vest, printr-o uşă de lemn simplă. 
Biserica nu este tencuită. Pardoseala este 
din dulapi de stejar iar acoperişul este cu 
draniţă (şindrilă). Turlele au acoperişul din 
tablă aşezată în solzi.
Clopotniţa datează din 1816-1820, fiind 
refăcută din alta mai veche. În prezent 
este amplasată între cele două clădiri 
ridicate după 1993. Prima clădire ridi-
cată este din chirpici, acoperită cu ţiglă. 
Aceasta adăposteşte chiliile şi stăreţia. 
Clădirea a doua, o construcţie mai 
mare din zid, acoperită tot cu ţiglă, este 
aşezată în linie cu prima construcţie. 
În aceasta se află trapeza, bucătăria 
şi paraclisul în care se slujeşte iarna. 
Clopotniţa şi clădirile sunt construite 
la 50 m vest de biserică. În biserica 
de la Pârvești sunt adăpostite odoare 

valoroase: cutii de argint cu părticele 
din moaștele “Sfintei Mina”, veșmânt 
al Sf. Ioan Gură de Aur, policandru de 
lemn al vechii biserici.

Sursa: episcopiahusilor.ro
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Domnului Trandafir  
nu-i spunem rămas bun… 

Maria Luisa Țuculeanu

E toamnă şi e septembrie din nou. Frunzele, ca nişte file din poveşti, se-aleg 
una câte una şi deapănă culori în rime. Sunt arămii, de aur, verzi, cu stropi 
de rugină şi plouă peste copii. Cu-obrajii-mbujoraţi, precum macii de-astă 

vară din grădina bunicilor, ei merg cu cărţile sub braţ. Miroase a cerneală şi hârtie 
proaspătă, ca dorul de scris. 

Cu paşii legănaţi, se-ndreaptă spre şcoală – atât de draga lui şcoală! – şi domnu’ 
Trandafir. Aşa l-au numit elevii săi, după dascălul lui Sadoveanu. Nu aveau cum 
să-l uite pe domnul învăţător şi, mai târziu, profesor, căci le-a cântat în versurile 
sale natura vrăjită a locurilor, de care s-a simţit şi el chemat, le-a surprins în 
studiile şi cărţile pe teme folclorice tradiţiile care, astfel, nu au mai stat să piară. 
Le-a regizat piese de teatru şi a format un cor pe trei voci. Pentru oricare dintre 
motivele acestea sau toate la un loc, oamenii şi locurile unde i-a fost dat să stea 
la catedră l-au adoptat ca pe unul de-al lor, atunci când a venit printre ei: un 
tânăr cu visele-n valiza de cărţi şi sete de şcoală nouă. A înnoit-o cu dragoste şi 
dor, după cum îi era deviza luată cu împrumut de la Coşbuc şi a făcut-o să răsară 
mândră în centrul preocupărilor comunităţii, unde a poposit pentru mai bine de 
60 de ani. Elevii au îndrăgit literatura şi s-au întors peste ani în satul din care au 
pornit să-şi facă un rost, pentru a-i mulţumi domnului profesor că au reuşit şi mai 
departe cu limba română deprinsă în timpul orelor domniei sale: o limbă curată, 
elegantă şi frumos şlefuită, cu întorsături de fraze şi scris caligrafic, cu rotunjiri 
de enluminures. 

Foşti învăţăcei cu meserii de profesor, la rândul lor, de colonel, jurist, bibliotecară, 
educatoare în urbea Ieşilor sau pur şi simplu iubitori de cărţi au făcut drum 
de lumină şi pod de flori în calea domnului Trandafir, care, mai înainte vreme, 
le-a ocrotit visele şi, înainte de toate, le-a găsit pentru ei să le prindă aripi. Le-a 
desenat apoi pe cer volute cu zvâcniri de curaj nebun, s-atingă soarele. Aripile lor 
nu s-au topit. Dimpotrivă, au crescut şi au risipit tot întunericul. De aceea, ei nu 
spun rămas bun. Nici acel elev hoinar, care i-a recitat Rapsodiile lui Topârceanu în 
călătoria spre lumină. Odinioară, a reuşit să “fure” unicul său zece, pentru că le-a 
învăţat cu inima. Şi de dragul domnului Trandafir. 

Bujorii izbucnind în valuri de culoare şi parfum în zorii unei zile de mai, scăldată 
în tril năvalnic de păsări, rămân blazonul domnului profesor – fondator de şcoală 
nouă. E semnătura de poet şi scriitor, epigramist şi folclorist autentic, desenată 
în visul unei dimineţi de primăvară: Ai venit tu, iarăși, primăvară/Cu frumuse- 
țile-ți eterne să-mi arăți/Că nu mai sunt precum odinioară,/ Că n-am și eu ca tine 
tot atâtea vieți.(Gheorghe Ţuculeanu, Ai venit tu, iarăşi, primăvară?, Poezii 
religioase, Botoşani, Axa, 2013).

educație
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Jos pălăria!
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Într-o zi caniculară specifică Bucureștiului m-am urcat în tramvaiul de pe Calea 
Călărași. Mersul lui m-a surprins atât de mult, încât nu vedeam diferența de confort 
dintre un car cu roți de lemn și zdruncinăturile tramvaiului. Când am ajuns să respir 

un aer proaspăt în Parcul Cișmigiu, iarba uscată și dezordinea m-au scos imediat afară. 
După ce a oprit trenul la Iași, am luat tramvaiul spre casa în care m-am simțitrelaxat, 
și mi-am adus aminte când am mers pentru prima oara cu tramvaiele silențioase de la 
Viena. 
Eleganța tramvaiului și mersul comfortabil mi-au creat o stare de bine și de încân-
tare. Spațiul citadin ieșean, florile strălucitoare în gazonul proaspăt udat și curățenia 
orașului m-au impresionat. Toate aceste aspecte definesc activitatea domnului Primar 
Mihai Chirica, de administrare a orașului. Se evidențiază atașamentul și pasiunea în tot 
ceea ce înfăptuiește, făcând eforturi supradimensionate pentru a înscrie Iașul în rândul 
orașelor europene de prestigiu. 
Cultura este coroana de aur a omului, implicarea domnului Chirica în proiecte culturale 
și participarea la evenimente de acest gen, definesc calitățile omului frumos, pentru că 
apropierea omului de artă îl înobilează și devine el însuși frumos.
Identitatea milenară a neamului românesc, Mihai Eminescu este prezent în parcul 
central din Viena, prin vlăstarul teiului din parcul Copou, care evocă timpul petrecut 
de poet în acest spațiu. Domnul Primar a susținut și a participat la acest proiect. Este 
o evocare a unui timp în care Mihai Eminescu l-a petrecut la Viena, unde s-a definit ca 

artă

„Lumina Arhitecturii pe blv. Ștefan Cel Mare”, autor: Mihai Coțovanu
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personalitate europeană și internațională. Acest proiect cultural a fost posibil datorită 
doamnei Laura Hant, președinta Asociației Mihai Eminescu din Viena. La acest eveni-
ment au participat și doamna Aurica Ichim și Dumitru Grumăzescu.
Managerul Ateneul Tătărași, Andrei Apreotesei și directorul Muzeului Municipal Regina 
Maria, doamna Aurica Ichim au fost desemnați de domnul Primar Mihai Chirica. 
Susținute și de Primărie, aceste instituții au căpătat o dimensiune culturală națională.
La o lansare de carte, domnul Adrian Cioroianu a făcut o mătrurisire care definește 
greșelile politice: „Când am preluat Ministerul de Externe, toți care au fost înainte i-am 
dat la o parte și am început activitatea de la zero, după care mi-am dat seama ca am 
făcut o mare greșeală. Să faci oameni profesioniști de la zero este greu.” Consider că în 
orice domeniu oamenii profesioniști și cu vocație nu apar peste noapte. 
Este necesar a evidenția parcursul profesional al domnului Primar Mihai Chirica. Ca 
inginer în cadrul Primăriei din perioada domnului Primar Gheorghe Nichita, a fost 
implicat direct în administrarea orașului. Calitățile profesionale au făcut posibil să 
devină viceprimar și, în prezent, primar al orașului Iași. Tot ce a realizat este la vedere. 
Ca artist aduc în atenție cugetarea lui Constantin Brâncuși. „Priviți până veți vedea”. Să 
contemplăm orașul Iași, iar gândurile frumoase să le dăruim domnului Primar Mihai 
Chirica și echipei de profesioniști care îi sunt alături. Iar cu ocazia zilei de naștere a 
domnului Primar de pe 1 septembrie să creăm un podium cultural - spiritual, de pe care 
să se înalțe spre tot ceea ce dorește să înfăptuiască spre binele locuitorilor orașului 
Iași. Din această perspectivă, cred că și oportuniștii se vor înălța prin fapte ziditoare, 
dacă vor spune „Jos pălăria, domnule Primar Mihai Chirica”!
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umor

- Iubitule, promiți să mă iubești?
- Da.
- Să nu mai ieși cu băieții, să renunți la 
fumat, să nu te mai uiți după altele..
- Da.
- Iubi, dar ți-ai dat viața pentru mine?
- Normal, cui îi mai trebuie o asemenea 
viață!?

- După ce termini de udat florile, te 
aștept să vorbim despre unele poze de 
la tine din telefon… Au trecut patru zile 
și soțul încă udă florile!

- Copii, nu se spune „codiță”, ci”virgulă”, 
zice învățătoarea.
La câteva zile Costel este întrebat:
- De ce ai lipsit de la școală, ai fost 
bolnav?
- Nu, dar a tăiat tata porcul și a trebuit 
să-l țin de „virgulă”.

Orice femeie are nevoie de un bărbat. 
Zilnic multe lucruri merg prost și nu 
poti da vina mereu pe soartă.

Un tată își întreabă fiul:
- Nu că aș fi curios, dar cât ai cheltuit 
la ultima ta întâlnire?
- Păi, 100 de lei...
- Da, un răspuns care mă face mândru 
de ține!
- Sincer, tată, aș fi cheltuit mai mult, 
dar atât a avut la ea.

- Doctore, soțul meu are probleme 
psihice. Uneori vorbesc cu el ore 
întregi, ca apoi să constat că nu a auzit 
nimic.
- Doamnă, aceasta nu este o boală, ci 
un dar de la Dumnezeu!

Dacă femeile ar conduce lumea, nu ar 
mai există războaie, doar o grămadă de 
țări care nu mai vorbesc una cu alta.

Un soț s-a urcat încălțat pe masă să 
schimbe un bec. Nevasta îi zice:
– Trebuia să pui măcar un ziar pe 
masă…
– Nu-i nimic, ajung și așa!

- Doctore, ați recomandat soției mele 
să se ducă la băi. Are vreo boală?
- Nu! Dumneavoastră aveți nevoie de 
liniște!

Un pescar se pregătește să meargă la 
pescuit. Soția îl sfătuiește:
- Dacă crapul e prea scump, încearcă 
să prinzi măcar macrou!

Azi am facut primii bani ca progra-
mator. Mi-am vândut laptopul.

- Bade, și cum ți-ai dat seama că ursul 
o să te atace?
- Păi, s-o uitat la mine fix ca muierea!

Soția către bărbat:
- La ce oră ai venit acasă, bețivule?
- La 12 fără 5, muiere.
- Minți, te ai întors la 7!!!
- Eeeee, 12 fără 5 cât fac?

- Domule doctor, bărbatul meu vrea să 
mă comport în pat că o femeie ușoară, 
ce să fac?
- Puneți-l să plătească pentru serviciile 
oferite. Se lecuiește repede.
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Culinar
DOVLECEI UMPLUŢI CU CÂRNAŢI

Vara este sezonul legumelor şi fructelor. 
Astfel, avem la dispoziţie o multitudine de 
soluţii pentru a încerca reţete noi, colo-
rate 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!

Sursa: delicesregime.com
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reţetă

INGREDIENTE:
Pentru 4 porţii de peşte în stil 
mexicam avem nevoie de următoarele 
ingrediente:
4 bucăţi de fileuri de peşte, 
2 linguri de ulei de măsline, 
1 ceapă tăiată solzişori, 
3 ardei iuţi curăţaţi de seminţe şi tocaţi 
mărunt, 3 căţei de usturoi tăiaţi mărunt, 
1/4 linguriţă de boia de ardei iute, 
1/4 linguriţă de chimen măcinat, 
2 roşii decojite şi tăiate cuburi, 
3 linguri de zeamă de lămâie.

MOD DE PREPARARE:
Condimentăm peştele cu sare şi piper. 
Între timp, prăjim ceapa, ardeii iuţi, 
usturoiul, boiaua şi chimenul timp de 
5 minute. Punem puţină sare şi ames-
tecăm mereu până se colorează ceapa. 
Adăugăm roşiile şi lăsăm să mai fiarbă 3 
minute. Facem patru adâncituri printre 
sosul din tigaie, încât să putem pune 
peştele cu pielea în sus. După 5 minute, 
scoatem peştele uşor, amestecăm sosul 
din nou, facem iar loc pentru peşte şi îl 
punem cu pielea spre tigaie. Adăugăm 
zeama de lămâie şi mai lăsăm pe foc 
2-3 minute.

PEŞTE ÎN STIL MEXICAN

Foto: food.com

Foto: picjumbo.com
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reţetă

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, ames-
tecată în prealabil 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
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Postul  
intermitent

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
      Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
      0728.082.951       www.marianachelariu.ro

Postul intermitent este una dintre cele 
mai populare tendințe actuale în să-
nătate din lume. Oamenii aleg această 

variantă pentru a-și simplifica stilul de via-
ță, a slăbi sau a-și îmbunătăți sănătatea.

A practica postul intermitent presupune 
alternarea perioadelor de masă cu peri-
oade mai lungi în care nu mâncăm. Cea 
mai populară variantă, și cea mai ușor 
de practicat, este varianta 16/8, adică 16 
ore de repaus alimentar și o fereastră de 
8 ore în care să ne alimentăm, de obicei, 
cu 3 mese la interval de aproximativ 
4 ore. Fiecare alege intervalul orar cel 
mai potrivit, care se pliază cel mai bine 
pe ritmul de viață. Astfel, sunt persoane 
care preferă orele 8.00, 12.00, 16.00 sau 
12.00, 16.00, 20.00. 

Dieta nu prespune alegerea anumitor 
tipuri de alimente, scăderea cantității sau 
a numărului de calorii, ea vine doar cu 
modificarea orelor la care servești masa. 
Repausul alimentar va ajuta organismul să 
se adapteze de la arderea carbohidraților, 
la arderea de grăsimi ca sursă energetică. 

Putem să mâncăm orice tip de alimente, 
dar păstrând regulile unei alimentații 
sănătoase: alimente variate, integrale, cât 
mai puțin procesate, corect preparate și în 

cantitățile potrivite propriului organism.

Avantajele postului intermitent sunt 
multiple, printre care:
-  reduce riscul de diabet, îmbunătățind 

nivelul general al metabolizării glucozei; 
-  reduce inflamațiile, diminuează daunele 

provocate de acțiunea radicalilor liberi;
- scade tensiunea arterială;
- reduce nivelul trigliceridelor;
- oferă beneficii neuroprotective;
-  încetinește procesul de îmbătrânire și 

de apariție a bolilor cronice;
-  crește nivelul hormonului de creștere, 

ce joacă un rol extrem de important 
în menținerea sănătății, în activitatea 
sportivă și longevitate, inclusiv la creș-
terea masei musculare;

-  accelerează procesul de slăbit, prin acti-
varea metabolismului. 

Contraindicații: nu este recomandat pos- 
tul intermitent tinerilor sub 18 ani, 
diabeticilor, femeilor însărcinate sau 
care alaptează, celor ce suferă de boli 
gastrointestinale.

Postul intermitent nu trebuie privit ca o 
dietă, ci ca un stil de viață ce trebuie să-ți 
schimbe felul în care organizezi aportul 
nutrițional, păstrând, în același timp, 
plăcerea de a mânca.

nutriţie




