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Aproape 77% dintre români afirmă că își vor
petrece Sărbătorile de Crăciun acasă, în timp ce
12% dintre ei vor pleca într-un mini concediu în
țară sau în străinătate, iar 44% precizează că vor
aloca o treime din venituri pentru cadourile de
sărbători, conform unui studiu.

Coșul de cumpărături pentru Crăciun va pre-
supune un buget similar celui din oricare altă săp-
tămână din an pentru 4 din 10 respondenți, în
timp ce 14% spun că vor cheltui mai puțin decât
de obicei, întrucât împart cheltuielile pentru masa
de Crăciun cu întreaga familie, conform unui son-
daj online desfășurat la inițiativa Provident Finan-
cial România. Restul se așteaptă să cheltuiască mai
mult față de coșul săptămânal obișnuit, cuprinși
de febra sărbătorilor. Peste 65% dintre participanții
la sondaj declară că își planifică din timp lista de
cadouri, coșul de cumpărături și restul achizițiilor
specifice și fac tot posibilul să se încadreze în buget,
în timp ce 29% spun că vor face cumpărăturile de
sărbători sporadic, în funcție de oportunități și de
buget, chiar dacă se așteaptă să depășească bugetul
disponibil. 43% dintre participanții la sondaj de-
clară că au pus bani deoparte pentru sărbători, ur-
mând să mai completeze cu venituri obținute în
luna decembrie, dacă este necesar.

Majoritatea românilor `;i petrec 
vacan\a de Cr[ciun acas[

Masa de S[rb[tori, 
`ntre excese ;i cump[tare

Statistica rom]nilor din Ardeal 
realizat[ de austrieci `n anii 1760-1762
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Să învăţăm să colindăm şi să Îl lăudăm pe Domnul Hristos, împletind colindele cu viaţa noastră curată

Hart[ din anul 1760. Principatul Transilvaniei este reprezentat cu verde.
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      Papa Francisc a primit în ultima perioadă
ameninţări din partea grupării ISIS, militanţii
islamişti spunând că ultimul atac important din
acest an ar putea avea loc la Vatican. În ciuda acestor
mesaje, Suveranul Pontif refuză să îşi suplimenteze
măsurile de securitate şi să poarte vestă antiglonţ
la slujba de Crăciun. Vaticanul a admis în repetate
rânduri că este una dintre ţintele militanţilor
islamişti, iar cardinalul Pietro Parolin a declarat că
se ia în calcul varianta suplimentării măsurilor de
siguranţă la Vatican.
      Totuşi, purtătorul de cuvânt al Papei Francisc
a declarat că Suveranul Pontif refuză să ia măsuri
de siguranţă suplimentare, precum o vestă antiglonţ
în timpul discursului său de Crăciun. "Nu vrea să
poarte o vestă antiglonţ, de altfel este de înţeles
poziţia lui - este ridicol să mergi în altar purtând
aşa ceva. Este normal ca poliţia şi jandarmeria să
încerce să ia toate măsurile pentru ca Papa să fie
protejat, dar anumite lucruri nu pot fi schimbate”,
a declarat părintele Ciro Benedettini, purtătorul de
cuvânt al Vaticanului.

       Românii sunt pe locul trei în topul
celor mai "slabi" conducători auto din
Europa, atât în accepțiunea
conaționalilor lor (după bulgari și
italieni), cât și după părerea celorlalți
șoferi din Uniunea Europeană (după
italieni și francezi), conform unui studiu
realizat de o companie financiară
specializată în administrarea de flote
auto. Șoferii români recunosc că circulă
cu viteză mare doar pe drumuri libere,
când se grăbesc sau când circulă pe
autostradă, relevă studiul LeasePlan
Mobility Monitor. Studiul a luat pentru
prima dată în considerare și răspunsurile
conducătorilor auto ai mașinilor
gestionate în leasing operațional din
România.
       La întrebarea din ce țară provin cei
mai slabi șoferi, participanții români la
sondajul LeasePlan Mobility Monitor
au indicat, în ordine, Bulgaria (10%),
Italia (6%) și România (5%). La aceeași
întrebare, conducătorii auto din
Uniunea Europeană au indicat că cei
mai slabi șoferi provin din Italia (13%),
Franța (6%) și România (5%). Șoferii
din România au indicat pe locurile 4 și
5 în topul celor mai “răi” șoferi pe
conducătorii auto din Ungaria (4%) și
Grecia (3%). 

Românii, printre cei mai
“slabi” ;oferi din Europa

Cr[ciunul, a;teptat cu mare 
bucurie de c[tre to\i cre;tinii
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|inuta de Revelion 
se alege `n func\ie de loca\ie

Papa Francisc refuz[ s[ poarte 
vest[ antiglon\
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Viena a fost, este ;i va r[m]ne
un important centru politic in-
terna\ional. Secole la r]nd a fost
capitala imperial[ ;i re;edin\a fa-
miliei imperiale de habsburgi.
Aceast[ situa\ie a f[cut dezvolta-
rea sa ca unul din cele mai impor-
tante centre culturale ;i politice
ale Europei. 

Viena a mai fost ;i capitala Sf]ntului
Imperiu Roman de Na\iune German[ a
Imperiului Austriac iar `ntre anii 1867 -
1918, a Imperiului Austro - Ungar.

La Viena sunt p[strate documente de
o importan\[ crucial[ pentru istoria po-
porului rom]n. Din p[cate ele nu au fost
`nc[ cercetate ;i traduse ̀ n limba rom]n[
pentru a se cunoa;te trecutul real al po-
porului rom]n ;i `n mod special a
rom]nilor din Transilvania.

Cine a realizat statistica 
din 1760-1762?

~n bogatele arhive de la Viena au fost
descoperite ;i traduse de dr. Virgil Cio-
banu, documente de o importan\[
cov]r;itoare. Este vorba de o conscrip\ie
realizat[ de Administra\ia Austriac[
p[strat[ ̀ n Arhivele de R[zboi din Viena,
privind luptele religioase ;i na\ionale a
rom]nilor din Ardeal, pentru conserva-
rea rom]neasc[. A copiat Statistica f[cut[
`n 1760, 1761 ;i 1762, privind num[rul
cre;tinilor ortodoc;i ;i greco catolici din
Ardeal. Aceast[ statistic[ a fost publicat[
`n Anuarul Institutului de Istoria Na\io-
nal[ din Cluj Napoca ̀ n 1923, peste care
s-a a;ternut praful ;i uitarea.

Statistica a fost realizat[ de Adolf
Baron de Buccow, general de cavalerie,
comandantul tuturor trupelor
`mp[r[\e;ti din Transilvania> baronul
L.B. de Moringer, consilier al tesauraria-
tului, secretarul comisiei, baronul Fr. L.
Dietrich, consilier al tesaurariatului. 

Aceast[ statistic[ se g[se;te ̀ n "Arhiva
de R[zboi (Kriegs - Archiv la nr. 881 din
decembrie 1762 sub titlul< Tabellae Dis-
membationis Templorum Unitarium et
non Unitorum in Principatii Transilva-
niae Existentum, ab Aulica Comisione
in aniss 1760 - 1761 et 1762 successive
elaborata et authientice extrada). Pe pa-
gina din urm[ a tabelelor pe comitate ;i
pe localit[\i e scris cu creionul< "Aus der
Verlassenschaft des F.M. Fel Marchal -
Grafen Hadic". De remarcat c[ tabelele
pe comitate ;i pe localit[\ile din Ardeal
nu au fost publicate ̀ n ̀ ntregime p]n[ ̀ n
zilele noastre.

Arhireul Dr. Ilarion Pu;cariu din
Sibiu a publicat `n "Foi\a" (Foiletonul)
Telegrafului Rom]n din 1877, iar mai
t]rziu `n 1889 `n "Documente pentru
limb[ ;i istorie, Tomul 1, p. 244 - 245, un
extras sumar al acestei statistici sub nu-
mele Extractus Summarium omnium in
Ivel, Principatus Transilvaniane Cottibus,
Districtibus, sedibus saconicallibus et si-
culis unitorum et non unitorum, Valla-
chicorum, Popporum, laicorum familia-
rum templorumque iuxta repertum Re-
ligionis statum Distributorum ut et ho-
rum beneficiorum seu fundorum, una
cum domibus parochia - libus reperibi-
lium, nr. 486 - 1762".

Statistici realizate 
`n 1733 ;i 1750

Din secolul al XVIII-lea sunt men\io-
nate datele statistice a greco catolicilor ;i
a ortodoc;ilor `n Ardeal. 

Prima statistic[ a fost f[cut[ de epis-
copul Inocen\iu Micu Klein `n 1733 ;i a

fost publicat[ de dr. Augustin Bunea, a;a
dup[ cum s-a p[strat `n arhiva metro-
politan[ din Blaj ̀ n lucrarea sa "Episcopul
Ioan Inocen\iu Klein" ̀ n anul 1900 ̀ n ti-
pografia seminarului archidiecezan gre-
co catolic din Blaj. Tot aceast[ statistic[
a copiat-o prof. G. Bogdan Duic[ din bi-
blioteca Bruckenthal din Sibiu, colec\ia
manuscripte a lui "Benigni de Milden-
turg" ;i a publicat-o `n "Convorbiri lite-
rare" nr. 12 din 1 decembrie 1890, pagini
620, iar Nicolae Togan, protopop greco
catolic din Sibiu a publicat-o `n revista
"Asocia\iunei" din Sibiu "Transilvania"
nr. IX ;i X din 1898 ;i a reprodus-o ;i `n
bro;ur[ separat[.

A doua statistic[ a fost realizat[ de
episcopul greco catolic Petru Aron `n
anul 1750 de responsabilul canonic dr.
Augustin Bunea din Blaj, `n bro;ur[ se-
parat[ `n anul 1901, `n tipografia arhi-
diecezan[ ortodox[ din Sibiu.

A treia statistic[ este cea pe care am
prezentat-o ̀ n titlul prezentului material
de c[tre Administra\ia Habsburgic[.

Pe c]nd statisticele de la 1733 ;i cea
din 1750 au fost f[cute de preo\i greco
catolici, prima de episcopul Inocen\iu
Micu Klein, a doua de vicarul Petru
Aron, s[ se ;tie c]\i preo\i se pot scuti de
sarcinile publice (Augustin Bunea - Sta-
tistica Rom]nilor din 1750) ;i c]t p[m]nt
s-a dat sau urma s[ se dea preo\ilor ;i bi-
sericilor, greco catolice, conscrip\ia - sta-
tistica din 1760 - 1761 ;i 1762 s-a f[cut
de o comisie aulic[ `n scopul v[dit ;i
m[rturisit, ca ;i Curtea de la Viena s[ fie
odat[ corect informat[ asupra num[rului
adev[rat al rom]nilor pe localit[\i ;i pe
comunitate ;i c]\i dintre ei sunt greco
catolici ;i c]\i sunt ortodoc;i. 

F[r[ s[ ne atingem de sim\ul de drep-
tate ;i echitate a lui Inocen\iu Micu Klein
;i a lui Petru Aron, autorii conscrip\iilor
statistice din 1733 ;i 1750, consider[m
c[ suntem obiectivi pentru a considera
conscrip\ia de la 1760 - 1762, este mai
corect[ ;i mai nep[rtinitoare. 

~n primul r]nd, comisia aulică avea

la dispozi\ie tot aparatul administrativ
civil ;i militar. 

~n al doilea r]nd, pentru c[ era f[cut[
de func\ionari superiori, un general ;i
doi consilieri desprin;i a asculta ;i res-
pecta ordinele de la Viena.

~n al treilea r]nd pentru c[ ace;tia nu
aveau niciun interes nici pentru greco
catolici ;i nici pentru ortodoc;i. Pe c]nd
conscrip\iile din 1733 si cea din 1750 au
fost realizate dup[ protopiate, iar hab-
sburgii au lucrat pe comitate ;i pe loca-
lit[\i urbane ;i s[te;ti. 

Comparații între 
3 recensăminte

F[c]nd unele compara\ii ̀ ntre cele trei
recens[minte ;i tr[g]ndu-se unele con-
cluzii, vom r[m]ne uimi\i de rezultatele
lor. Augustin Bunea sus\ine c[ la 1700
au recunoscut "unirea", c[ to\i rom]nii
din Ardeal au acceptat "unirea", consi-
der]nd c[ to\i protopopii ;i preo\ii pre-
zen\i la sinodul din 1700 au recunoscut
"unirea". Tot Augustin Bunea `n cartea
sa "Episcopul Inocen\iu Micu Klein",  la
pagina 135 - 137 a scris c[ cu foarte
pu\ine excep\ii to\i rom]nii din Ardeal
p]n[ `n 1741, au fost "uni\i", cu excep\ia
Bra;ovului unde au fost anumite interese
materiale. Cu alte cuvinte, la 1700 to\i
rom]nii ardeleni s-au "unit" apoi iar s-
au "reunit" ;i au c[zut la schismatici cum
le-a pl[cut unora a zice, apoi a venit In-
ocen\iu Micu Klein ;i p]n[ la 1741 iar s-
au scos din "schism[" ;i i-a unit cu Roma. 

La 1750, dup[ conscrip\ia f[cut[ de
Petru Aron, erau 533.657 "uni\i" ;i numai
4.065 de rom]ni au fost ortodoc;i, cu 11
ani mai t]rziu conscrip\ia realizat[ de
comisia aulic[, au g[sit 126.652 familii
de ortodoc;i ;i numai 25.164 de familii
"uni\i". 

Pe c]nd `n statistica din 1733 s-au
g[sit peste 2200 de preo\i "uni\i", la 1750
erau 2074, pentru 554.149 de suflete "uni-
te". ~n conscrip\ia din 1760 - 1762, re-
zultatul c[ erau 2.238 preo\i uni\i la

25.164 familii ;i 1380 de preo\i ortodoc;i
la 126.653 de familii "neunite".  La 1750
sunt conscrise 1887 sate ''unite'' ;i numai
13 sate au fost ''neunite'', iar peste 11 ani,
la 1760-1762, s-a aflat c[ 2.466 sate `n
care aproape `n toate se afl[ ;i ''neuni\i''
;i ''uni\i'', ;i numai 13 sate cum credea
Petru Aron. 

Orice cercet[tor va lua comun[ cu
comun[, sat cu sat pentru ca s[ vad[ `n
care comitat s-a r[sp]ndit mai mult ''uni-
rea'';i `n care comuitate rom]nii au re-
zistat ca un zid de ne`nvins, f[r[ preo\i,
f[r[ biserici, se va constata c[ `n satele
de la marginile Ardealului de c[tre Mol-
dova ;i Muntenia, precum ;i `n comita-
tele ̀ nvecinate, ̀ n Mun\ii Apuseni, unde
s[tenii aveau o oarecare libertate ''unirea''
nu a putut s[ fac[ progrese, iar `n satele
de la c]mpie cu latifundii `ntinse ale ba-
ronilor ;i a grofilor unguri, ale bisericilor
catolice, ̀ n staele iob[gite ;i ;i stoarse de
orice vlag[  ''unirea'' a putut s[ p[trund[,
f[r[ mult[ rezisten\[ din partea iobagilor. 

~ntreb[ri la care r[spund 
Inocen\iu Micu Klein 
;i Grigore Maior

~n Arhiva Cur\ii ;i a statului Hol-
zburg, (Hof-Haus und Stoats-archiv din
Viena) sec\ia actelor Consiliului de Stat
(Staatsrethaaken) exist[ actul nr. 65 din
8 ianuarie 1782, privind mar;ul ;i pro-
gresul ''unirii'' ̀ n Transilvania ;i numirea
unui episcop ''neunit'' a fost extrem de
complicat. Cu ocazia tulbur[rilor de la
Mihal\, ~mp[ratul Iosif al II-lea a cerut
informa\ii despre mersul ''unirii'' `n Ar-
deal.

Apoi i-au pus cinci `ntreb[ri ;i epis-
copului Inocen\iu Micu Klein la Blaj, la
care a r[spuns, vom insista asupra lor,
`ntrebare< Ce dezvoltare a luat ''unirea''
`n Ardeal? R[spuns. De la statistica f[cut[
de generalul Bucow `n 1760-1762 p]n[
`n prezent (1782) au trecut la  ''unire''
54.697 suflete ;i s-au mai luat de la ''ne-
uni\i'' (ortodoc;i) `nc[ 740 de biserici
(ceea ce crede c[ poate s[ dovedeasc[ cu
dou[ liste, pe care cei din Viena le-au
aflat ca fiind false).

Episcopul Maior zicea c[, dac[ ̀ n Ar-
deal s-ar `nl[tura pierderile care stau `n
calea ''unirii'', to\i rom]nii s-ar face
''uni\i''. Despre aceste pierderi episcopul
Maior face urm[toarele observa\ii< a)
Preo\ii acatolici ;i "areuni\ii" ace;tia s[
fie redu;i ;i mai mult, apoi m[n[stirile
ortodoc;ilor s[ fie d[r]mate, c[lug[rii
ortodoc;i s[ fie alunga\i peste grani\[,
iar ;colile "unite" s[ fie ̀ nmul\ite, iar fun-
da\iile din Blaj s[ fie m[rite, iar parohiile
"uni\ilor" s[ fie mai bine dotate. b) S-a
r[sp]ndit ̀ n Ardeal vestea c[ Maiestatea
Sa Iosif al II-lea nu ar fi contra ca "uni\ii"
s[ se `ntoarc[ la ortodocsie (A;a se
t[lm[cea edictul de toleran\[ a lui Iosif
al II-lea `n 1781). c) Prea u;or li se per-
mite ortodoc;ilor s[-;i fac[ alte biserici
`n locul celor luate cu for\a sau d[r]mate,
dac[ dovedesc c[ sunt `n majoritate. d)
Preo\ii "uni\i" nu numai c[ nu sunt sti-
ma\i de autorit[\ile dominate de baronii
;i con\ii unguri care dau ordin ca ace;tia
s[ fie b[tu\i, schingiui\i ̀ n public, apoi le
sunt luate lucrurile ;i pe urm[ sunt b[ga\i
`n temni\e. e) P[m]nturile promise
preo\ilor "uni\i" nu numai c[ nu li s-au
dat, ci `n foarte multe locuri sub diferite
motive li se iau ;i cele promise. f) Poporul
rom]n "unit" devine nelini;tit v[z]nd un
comisar protestant sau iezuit la toate cer-
cet[rile privind "unirea". g) Episcopul
Maior se mai roag[ ca preo\ii hirotonisi\i
`n afara grani\elor `mp[r[\iei habzbur-
gice, s[ fie din nou a;eza\i `ntre \[ranii
iobagi. 

Prof. dr. Ioan Corneanu      

Vintilă Horia (pseudonimul literar
al lui Vintilă Caftangioglu) s-a n[scut
pe 18 decembrie 1915 la Segarcea. A
fost un diplomat, eseist, filozof, jurna-
list, pedagog, poet și romancier, care a
scris în special în limbile română și
franceză, cunoscând consacrarea in-
ternațională după exilul său.

Aidoma altor intelectuali români
de calibru mondial cu traiectorii simi-
lare, Cioran, Eliade și Noica, Horia a
avut o perioadă relativ scurtă în jurul
anilor 1937 și 1938 când a fost atras de
extrema dreapt[. A fost, timp de șase
luni, cuzist.

În anii 1940 - 1945, când Vintilă
Horia a locuit la Roma și Viena, a fost
parte a diplomației românești, ca șef
de cabinet la Ministerul Propagandei
și, ulterior, atașat de presă la Roma.
Când România întoarce armele împo-
triva Germaniei (august 1944), Vintilă
Horia și soția lui, Olguța (n. Teohari),
sunt internați într-un lagăr german. La
sfârșitul războiului, cei doi soți pleacă
în Italia. Aici, Vintilă Horia îl cunoaște
pe Giovanni Papini, scrie și publică în
reviste italiene, dar situația economică
grea a Italiei postbelice îl determină să
plece mai departe, în Argentina (pri-
măvara 1948). Va sta la Buenos Aires
până în martie 1953, când se întoarce
în Europa, și anume în Spania, unde
are o activitate literară susținută și se
face cunoscut.

În 1946, Tribunalul Poporului din
România l-a condamnat în contumacie
la 25 ani muncă silnică, pentru crime
de război, datoritǎunei confuzii de nu-
me cu Gheorghe Caftangioglu, vărul
sǎu, care a fost legionar.

În noiembrie 1960, romanului lui
“Dumnezeu s-a n[scut `n exil” îi este
atribuit Premiul Goncourt. Autorul,
stabilit la Paris (între 1960 ;i 1964), res-
pinge oferta ambasadei române de a
intra în rolul de reprezentant al scrii-
torimii României comuniste. Guvernul
român, cu sprijinul comuniștilor fran-
cezi, începe o campanie de denigrare a
scriitorului, atribuindu-i - printr-un
dosar falsificat - un trecut de legionar.
Sub presiunea acestei campanii, Vintilă
Horia refuză premiul Goncourt. Dar,
conform regulamentului Premiului ,
acesta Goncourt nu poate fi anulat. El
r[mâne atribuit, dar nedecernat.

Vintilă Horia se întoarce în Spania
în 1964, unde continuă să scrie, în spa-
niolă și în franceză. Se stinge din viață
în 1992. Centenarul nașterii lui Vintilă
Horia este s[rb[torit în 2015 prin co-
locvii la Madrid, Craiova, Alba Iulia,
Deva și prin lansări de carte la Segar-
cea, locul natal al marelui scriitor.

100 de ani de la
na;terea omului de
cultur[ Vintil[ Horia

ISTORIE
~n bogatele arhive de la Viena au fost descoperite ;i traduse de dr. Virgil Ciobanu, documente
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RELIGIE

Iubiţii mei fii sufleteşti,

Acum, în aceste zile zbuciumate, Ne-
amul nostru – Neam Creştin, s-a pregătit
pentru Sfintele sărbători ale Naşterii
Domnului. Acestea sunt sărbătorile bu-
curiei şi speranţei, sărbătorile în care noi
creştinii preamărim Naşterea Fiului lui
Dumnezeu. Copiii noştri se pregătesc şi
în acest an să-L preamărească pe Iisus
Hristos prin colindele străbune, pe care
le-am moştenit de la tata, de la mama
noastră, de la moşii şi strămoşii noştri.

Prin aceste colinde, creştinii alungă
pustiul din casa noastră, din satul şi
oraşele noastre, din ţara noastră şi din
toată lumea. Colindele alungă pustiul de
pe acest pământ sfânt,, creat de Dumne-
zeu, peste care Dumnezeu este Stăpân.
Şi în anul acesta, noi creştinii, ne-am îm-
brăcat în haină nouă, curăţindu-ne su-
fletul, inima, gândurile şi conştiinţa, de
toate păcatele care aduc răul în lume. Ne
adunăm toţi, cei care credem în Iisus
Hristos, în faţa sfintelor altare, de unde
primim dumnezeiesc Har şi Dar< Însuşi
Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos. Măr-
turisirea păcatelor şi împărtăşirea cu Tru-
pul şi Sângele lui Hristos este cea dintâi
faptă, care ne va apăra în anul următor
de întunericul ce se abate peste lume din
toate părţile, inclusiv peste ţara noastră.
Avem o ţară care a fost până acum curată,
cu bătrâni înţelepţi şi evalvioşi, cu bărbaţi
drepţi şi cu suflete frumoase, cu tineri
sănătoşi la suflet şi la trup.

Iubiţi credincioşi,
Acum, în ziua Marelui Praznic al

Naşterii Domnului, să ne reculegem şi
să ne pregătim să fim tari în credinţă,
puternici în dragoste de Dumnezeu şi cu
mare speranţă într-un viitor bun. Pe aces-
tea trebuie să le căutăm şi să le cerem
mereu de la Dumnezeu! Crucea lui Iisus
Hristos să ne apere de cel viclean!

Noi, credincioşii, nu încercăm să ne
răzvrătim nici împotriva autorităţilor sta-

tului, nici împotriva Bisericii lui Hristos,
nici împotriva fraţilor noştri de alt neam
sau lege. Naşterea Domnului este sărbă-
toarea omeniei şi a bucuriei. Iar noi, fiii
Bisericii lui Hristos ne bucurăm la Naşte-
rea Domnului cum s-au bucurat păstorii
din Betleem, atunci când „ îngerul Dom-
nului a stătut lângă ei şi slava Domnului
a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfri-
coşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis<
Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc

vouă bucurie mare, care va fi pentru tot
poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul, în cetatea lui
David.” (Lc. 2,19-11).

Noi creştinii, ne bucurăm şi acum,
aşa cum s-au bucurat toţi îngerii din cer
la Naşterea lui Iisus în Betleem, când s-
au deschis cerurile şi au început să co-
boare pe pământ cetele îngereşti cântând,
aşa cum ne spune Sfânta Scriptură că
„deodată s-a văzut, împreună cu îngerul,
mulţime de oaste cerească, lăudând pe
Dumnezeu şi zicând< Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, în-
tre oameni bunăvoire!” (Lc. 2,13-14 ).

Ne bucurăm cum s-a bucurat bătrâ-
nul Iosif, ocrotitorul Fecioarei Maria,
pentru că pe el l-a anunţat un înger spu-
nându-i< “Iosife, fiul lui David, nu te teme
a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a ză-
mislit într-însa este de la Duhul Sfânt.
Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui<
Iisus, căci El va mântui poporul Său de
păcatele lor” (Mt. 1, 20-21). Îngerul l-a

încredinţat pe Iosif că Fecioara care i-a
fost dată în grijă nu a căzut în ispită, aşa
cum a căzut Eva, ci că Maria este curată.
Ea a fost fecioară înainte de naştere, a ră-
mas fecioară la naştere şi este fecioară şi
după naştere! Pentru că Cel ce s-a zămi-
slit în pântecele ei, nu s-a zămislit din să-
mânţă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt,
Care a fost trimis de Dumnezeu Tatăl.
De aceea, Copilul care S-a născut „Fiul
lui Dumnezeu se va chema”(Lc. 1,35).

El este Mesia, Cel care a fost vestit de
prooroci că va veni şi Care era aşteptat
de tot Neamul lui Adam, de tot neamul
omenesc, ca să-l salveze de păcatul ne-
ascultării, de păcatul pentru care Adam
şi Eva au fost alungaţi din Rai, pierzând
viaţa fericită pe care au avut-o şi devenind
ca nişte exilaţi şi pribegi pe pământ, pur-
tând în suflet nostalgia paradisului pier-
dut. Dorul acesta de rai există şi acum în
sufletul omului de pe pământ, pentru că
fiecare dintre noi este un fiu al lui Adam. 

Iubiţii mei fii sufleteşti,
După ce îngerul Domnului i-a grăit

lui Iosif că din Fecioara Maria se va naşte
Fiul lui Dumnezeu, acesta s-a bucurat cu
o bucurie foarte mare, dar a păstrat taina
aceasta. Iosif, ocrotitorul Fecioarei Maria,
a păstrat taina că Iisus este Hristos, adică
Mântuitorul lumii, că acest Copil este
salvarea omului din robia şi frica morţii,
că este salvarea omului din tristeţea grea
a vieţii înstrăinate de Dumnezeu. Sufe-
rinţa sau boala aceasta îi chinuieşte şi as-
tăzi pe cei care au pierdut legătura cu
Dumnezeu, cu Iisus Hristos şi cu Cerul.
Iar aceştia nu mai au nici bucurie, nici
linişte, nici fericire. Aceştia nu au nici
sărbători sau pace în viaţă.

La Naşterea Domnului s-a bucurat
mai ales Mama lui Iisus. Pentru că ea,
Fecioara Maria, a văzut împlinit Cuvân-
tul lui Dumnezeu, Care de la început i-
a promis lui Adam că va trimite pentru
neamul lui un Mântuitor, Care-i va eli-
bera tot neamul din iad şi care va des-

chide Raiul pentru tot neamul omenesc,
dacă acesta va asculta şi va fi credincios
faţă de Iisus Hristos. La Naşterea Dom-
nului s-a bucurat Maica lui Iisus şi pentru
că a văzut împlinindu-se cuvântul Ar-
hanghelului Gavriil, care i-a spus la Bu-
navestire „ nu te teme Maria ” (Lc. 1,30),
atunci când Fecioara era robită de îndo-
ială. Fecioara a crezut că îngerul nu era
o arătare străină şi a primit vestea adusă
de arhanghelul din cer,  ca de la Însuşi
Dumnezeu Tatăl. Aşadar, încredinţân-
du-se Maria că îngerul i-a adus vestea,
acum, la Naşterea Domnului, se bucura
că s-au împlinit toate profeţiile prin ea.
Iar bucuria Fecioarei Maria era ca o cân-
tare dumnezeiască, pentru că a fost aleasă
să fie Mireasa Duhului Sfânt. De aceea,
Fecioara Maria a strigat< „ Măreşte suflete
al meu pe Domnul. Şi s-a bucurat duhul
meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu”
(Lc.1, 46-47). Iar „cântarea” Mariei, plină
fiind de Har şi de lumină, care veneau de
la Duhul Sfânt, a devenit o „cântare” pro-
fetică zicând< „ iată, de acum mă vor ferici
toate neamurile. Că mi-a făcut mie mă-
rire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui
” (Lc. 1,48-49).

Iubiţi credincioşi,
Bucuria Maicii Domnului, pe care a

trăit-o când S-a născut Iisus,  s-a transmis
la toate neamurile şi la toate mamele de
pe pământ, care nasc copii şi care, prin
Botez, devin fii ai lui Dumnezeu şi
moştenitori ai Raiului, pe care l-au pier-
dut Adam şi Eva. Fiecare mamă care
naşte un copil, naşte un moştenitor al
Împărăţiei lui Dumnezeu, de aceea
Naşterea Domnului este sărbătoarea tu-
turor mamelor din lume. Este sărbătoa-
rea cea mai mare a Familiei - pe care
Dumnezeu a întemeiat-o în Rai. Fiecare
familie este un colţ de rai, mai minunat
şi mai luminat decât Raiul pe care Adam
şi Eva l-au pierdut.

Tata şi mama, bărbatul şi femeia care
zămislesc şi cresc copii, realizează cea

mai sacră lucrare a lui Dumnezeu. Pentru
că familia nu lasă să se pustiască pămân-
tul prin zămislirea şi creşterea de copii.
Toţi copiii şi toţi tinerii sunt ca nişte în-
geri miraculoşi. Copiii şi tinerii sunt o
speranţă, o sfântă speranţă de care se bu-
cură şi Dumnezeu. 

Naşterea Domnului este şi praznicul
speranţelor frumoase şi a iubirilor curate,
care se realizează numai în familie, când
un tânăr împlinit, un bărbat, un om rea-
lizat se căsătoreşte din dragoste şi trăieşte
împreună cu soţia lui, păstrând iubirea
deplină până la bătrâneţe. Este ca un pom
frumos fecioara, care acum devine fe-
meie şi mamă, bună cu cei bătrâni. Cu
bătrânii, familia se desăvârşeşte şi este
foarte iubită de Dumnezeu. Acum, copiii
buni şi frumoşi sunt bucuria părinţilor,
tinerii sunt mângâierea bătrânilor, iar
bunicul şi bunica sunt cea mai frumoasă
podoabă în casa în care luminează săr-
bătoarea Crăciunului. De asemenea bă-
trânii sunt şi mândria casei care încăl-
zeşte familia, atunci când, din cauza greu-
tăţilor, atmosfera din familie se mai ră-
ceşte. 

O casă cu copii, cu tineri, cu tată şi
mamă credincioşi şi sănătoşi, cu părinţi
evlavioşi şi iubitori de biserică şi de săr-
bători, este o casă fericită, este o familie
respectată şi iubită de toată comunita-
tea. Asemenea familii fericite există şi
acum în ţara noastră, atât la sate cât şi
la oraşe. Avem familii frumoase şi rea-
lizate în toate păturile sociale, din cele
mai înalte şi până la cele mai modeste.
Toate aceste familii se realizează dacă
au o credinţă sănătoasă, cu o bază bună
religioasă, dacă este cunoscut şi ascultat
Iisus Hristos - Cel mai bun şi folositor
Mentor, Dascăl şi Îndrumător al nostru
al tuturor. Cea mai bună şcoală este Bi-
serica. De şcoală şi de Biserică este ne-
voie, în familiile şi în timpurile actuale.
O familie care dispreţuieşte şcoala şi bi-
serica este o familie nefericită, dezo-
rientată şi neîmplinită. (...)

Onoratului cler împreună slujitor,
cuvioșilor călugări și călugărițe, persoa-
nelor consacrate și tuturor credincioși-
lor iubitori de Dumnezeu,

Mulțumim cu bucurie Tatălui Celui care
ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la
moștenirea sfinților, întru lumină. El ne-
a scos de sub puterea întunericului și ne-
a strămutat în împărăția Fiului iubirii Sale
(...) Care este chipul lui Dumnezeu cel ne-
văzut, mai întâi născut decât toată făptura.
(Col.1,12-15)

Iubiți credincioși și credincioase,
Sărbătoarea Crăciunului ne oferă și în

acest an fericita ocazie de a-i mulțumi
Domnului pentru mare dar al nașterii Fiu-
lui Său. Acest dar nespus de prețios, pe
care Biserica l-a primit și pe care îl actua-
lizează în celebrarea sărbătorii, este oferta
de mântuire a Tatălui ceresc pentru noi
oamenii. Doar răspunsul pozitiv al omului
care caută în inima sa sensurile profunde
ale existenței, poate percepe cu adevărat
măreția sărbătorii și bucuria darului care
o însoțește.  

Născut din Fecioara Maria la plinirea
timpului, Cel ce este mai înainte de veci,
vine în întâmpinarea fiecărui om din lu-
mea aceasta și așteaptă să fie primit, găz-
duit și iubit. În această perioadă a anului,
ospitalitatea și generozitatea sunt mai vi-
zibile în atitudinile și gesturile multor oa-
meni, care primesc colindătorii cu bucu-
rie, sau împart din cele necesare semenilor
lor, pentru a se bucura cu toții de Crăciun. 

Sfântul apostol Pavel scriindu-le creș-
tinilor din Colose, mulțumește Tatălui ce-
resc pentru darul făcut creștinilor, trecân-
du-i din întuneric la lumină în Împărăția
Fiului iubirii Sale, dorind astfel să ne co-
munice starea, statutul și demnitatea de
care se bucură cei ce l-au primit pe Hristos.
Crăciunul este raza de lumină ce se revarsă

peste întunericul lumii și vine în ajutorul
minții omului, a rațiunii, pentru  a înțelege
că are nevoie de lumina credinței pentru
a se îmbogăți în cunoaștere și iubire.

Iată ce ne spune Sfânta Scriptură des-
pre nașterea lui Isus și despre modestele
condiții în care își începe viața în trup< s-
a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Na-
zaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care
se numește Betleem (..) ca să se înscrie
împreună cu Maria, cea logodită cu el,
care era însărcinată. Iar pe când erau ei
acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască și 

a născut pe Fiul Său Cel Unul Născut și L-
a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu era
loc pentru ei în casa de oaspeți. (Lc.2,6-
7). Doresc a vă propune în sărbătoarea
acestui an să aprofundăm meditația noas-
tră, pornind de la aceste ultime cuvinte<
nu era loc pentru ei în casa de oaspeți. 

Sfânta Fecioară și dreptul Iosif erau
oameni modești și prea săraci să fie primiți
în locurile bune de cazare din Betleem și
de aceea sunt nevoiți să se adăpostească
la marginea orașului într-o peșteră care
era folosită ca adăpost pentru animale.
Aceste referințe ale sfântului Luca, își gă-
sesc corespondență în ceea ce evanghe-
listul Ioan ne spune despre Cuvântul veș-
nic al lui Dumnezeu< întru ale Sale a venit
și ai Săi nu l-au primit (Io.1,11). Pentru

Mântuitorul lumii, pentru că în Acesta au
fost făcute toate, cele din ceruri și cele de
pe pământ, cele văzute și cele nevăzute
(...)Toate s-au făcut prin El și pentru El
(Col.1,16), nu este loc, ci este nevoit să-și
găsească loc. Isus însuși o spune despre
Sine în timp se vestește Evanghelia< Vulpile
au vizuini și păsările cerului cuiburi, dar
Fiul Omului nu are unde să-și plece capul
(Mt.8,20). Cel ce a fost răstignit în afara
porților cetății, s-a și născut în afara ora-
șului, în liniștea nopții, în adâncul necu-
noștinței oamenilor. 

Toate aceste referințe ne trimit cu gân-
dul la faptul că în persoana și mesajul lui
Isus Hristos avem o răsturnare de valori,
așa cum lumea le crease și cunoscuse până
atunci. Încă de la începutul parcursului
Său pământesc, El nu aparține acelui am-
bient important și puternic propus de lo-
gica lumii, care face ca persoanele să fie
importante în funcție de nația din care
provin, sau din statutul aristocrat pe care
l-ar avea. De asemenea, El nu poate miza
pe puterea financiară în rezolvarea pro-
blemelor și nici pe traficul de influență
atât de răspândit în practica cotidiană.
Tocmai acest om, irelevant pentru mulți
și fără putere pentru alții, se descoperă a
fi cu adevărat Puternic, Cel de care totul
va depinde la sfârșit. Credința creștină este
atașament față de acest copil dumnezeiesc,
în care recunoaște puterea iubitoare și mi-
lostivă a Tatălui ceresc. Urmându-l pe El,
creștinul trebuie să-și amintească mereu
că este o datorie a sa pentru a deveni au-
tentic, să iasă din logica dominantă a lumii
în care trăiește și să intre în lumina ade-
vărului care să-l conducă pe calea dreptă-
ții. Această schimbare continuă a minții,
rămâne o provocare pentru fiecare creștin,
deoarece el continuă să trăiască în lume,
în societatea curentelor și ideologiilor pre-
dominante.  Conformarea cu majoritatea
se prezintă de cele mai multe ori a fi cale

mai ușoară și abdicarea de la propriul crez
nefiind apoi decât o simplă consecință. O
luptă spirituală este mereu în act și bătălia
o dă fiecare persoană pentru ea însăși și
pentru sufletul său iubitor de Dumnezeu
și dăruit lui Hristos căruia dorește să-i
aparțină.  

Dragi credincioși și credincioase,
Anul jubiliar al Milostivirii a început,

Porțile Sfinte au fost deschise și toți cre-
dincioșii sunt invitați să pășească cu în-
credere în acest nou an pentru a fi milos-
tivi precum este Tatăl (Lc.6,36). Așa cum
ne propune Papa Francisc, acest An Sfânt
se dorește a fi un moment extraordinar
de har și de reînnoire spirituală  pentru
toți credincioșii care răspund chemării Bi-
sericii de a-și îndrepta și mai mult atenția
asupra lui Isus, chipul milostivirii Tatălui,
pentru a fi ei înșiși semnul iubirii lui Dum-
nezeu în familiile, comunitățile și socie-
tatea în care trăiesc.

O societate divizată de opțiunile și
apartenențele la diferitele grupuri etnice,
politice și religioase, are nevoie de punți
de legătură și de semne vizibile ale posi-
bilului limbaj comun. Milostivirea este
această limbă comună pe care toți oamenii
o înțeleg, chiar dacă nu toți o vorbesc. În-
sușită și trăită la nivel personal, milostivi-
rea și actul de caritate devine mărturisire
de credință și se exprimă ca dragoste în
acțiune. Ea depășește orice barieră etnică
și confesională, țintind spre ceea ce este
important și esențial< persoana umană
creată după chipul și asemănarea lui Dum-
nezeu.

În eparhia noastră vom avea deschise
pe durata întregului An jubiliar două porți
sfinte ale Milostivirii la cele două biserici
parohiale din orașele reședință de județ,
Baia Mare și Satu Mare. Toți credincioșii
sunt așteptați să treacă prin poarta sfântă,
acolo unde le este mai ușor de ajuns, fie la

biserica Sfânta Maria, fie la Sfinții arhan-
gheli Mihail și Gavril pentru a putea ex-
perimenta iubirea lui Dumnezeu care con-
solează, care iartă și dăruiește speranță.
Trecând prin poarta sfântă ne vom lăsa
îmbrățișați de milostivirea lui Dumnezeu
și ne vom angaja să fim milostivi cu alții,
așa cum Tatăl este cu noi.

Pentru a ajunge la aceste locații ar fi
de dorit să se organizeze pelerinaje pentru
a redescoperi și a gusta din roadele lor.
Pelerinajul, spune Papa, este un semn spe-
cial în Anul Sfânt, pentru că este icoană a
drumului pe care fiecare persoană îl par-
curge în existența sa. Viața este un peleri-
naj și ființa umană este viator, un pelerin
care parcurge un drum până la ținta râv-
nită (...) El va fi un semn al faptului că și
milostivirea este o țintă la care trebuie să
se ajungă și care cere angajare și jertfă. 

Toate aceste acțiuni și activități pe care
Biserica ni le propune sunt menite să ne
angajeze pe calea scurtă spre inima noas-
tră pentru a o înfrumuseța cu virtutea mi-
lostivirii. A avea o inimă milostivă este
mai mult decât simplul gest de caritate pe
care îl facem celor ce întind mâna. Pentru
a dobândi o atare stare interioară, care să
ne permită să vedem și să simțim nevoia
celuilalt, avem nevoie de rugăciune și de
ascultarea Cuvântului Sfintei Scripturi. O
inimă milostivă nu este niciodată indife-
rentă, și chiar dacă nu va putea oferi mai
mult decât un simplu zâmbet, va fi întot-
deauna dispusă la dialog. Drumul spre
dobândirea inimii milostive trece prin
sfânta Taină a Mărturisirii. Cine se apropie
cu încredere și convingere de această sfân-
tă Taină, gustă din bunătatea iertării lui
Dumnezeu și înțelege din experiența pro-
prie a celui iertat, milostivirea Tatălui. Nu
vom putea fi mai buni, mai milostivi și
iertători, dacă nu vom fi gustat noi înșine
din bunătatea, milostivirea și iertarea lui
Dumnezeu. (...)
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ACTUALITATEA

Crăciunul este aşteptat cu ma-
re bucurie de către toată lumea
creştină. În fiecare an, naşterea
după trup a Pruncului Iisus din
Sfânta Fecioară Maria într-o
peşteră săracă, aduce un zâmbet
de nădejde, o rază de speranţă şi
de bucurie pe feţele tuturor. 

Prin intermediul sfintelor slujbe
din biserică, prin tradiţiile şi datinile
care însoţesc acest praznic măreţ, ne
facem şi noi părtaşi la bucuria pe care
au simţit-o păstorii şi magii la vederea
Fiului lui Dumnezeu întrupat pentru
îndumnezeirea întregului neam ome-
nesc. În acea peşteră de la periferia
Betleemului stă Sfânta Familie, Iosif
şi Maria, veniţi să participe la recen-
sământul ordonat de împăratul roman
Augustus. Urmând modelul lor, în
aceste zile de aleasă sărbătoare, când
Hristos vine în lume, toţi membrii
unei adevărate familii se străduiesc să
fie împreună, să se ierte, să se iubească,
deoarece Crăciunul este, în special,
praznicul familiei. Cuvântul Domnu-
lui Se face trup şi noi avem posibilita-
tea să-L vedem cu ochii sufletului în
acea iesle, înconjurat de dobitoace,
ocrotit de Preacurata Sa Maică şi slăvit
de cetele îngerilor din cer. Peste tot ră-
sună cuvintele< “Slavă întru cei de sus,
lui Dumnezeu, şi pe pământ pace între
oameni, bună înţelegere” (Luca II> 14).
Acesta este mesajul venirii Domnului<
ca noi să trăim în iubire, unitate, înţele-
gere, iertare, într-ajutorare, ca  adevă-
raţi fraţi. Hristos vine în inima noastră
şi în casa noastră doar dacă acolo exis-
tă iubire şi curăţie. Ca atare, să fim
pregătiţi sufleteşte şi trupeşte pentru
întâlnirea cu Împăratul cerului şi al
pământului. 

Moaşa Crăciunoaie - pildă 
de virtute

Specificul acestei sărbători este
foarte bine conturat în conştiinţa po-
porului român, elaborându-se adevă-
rate legende legate de episodul naşterii
Domnului Iisus Hristos, în care se îm-
bină în mod plăcut fantezia autorului
popular cu datele provenite din
tradiţia creştină. O povestire din popor
ne relatează faptul că, venindu-i Sfintei
Fecioare Maria vremea să nască, a fugit
de la casa părintească şi s-a oprit la
gospodăria a doi bătrâni, Crăciun şi
Crăciunoaie, oameni cumsecade de
altfel, dar care cu niciun chip n-au vrut
s-o primească în casă, spre a nu le în-
tina gospodăria cu naşterea unui
prunc zămislit din greşeală. De aceea,
închizându-i uşa, Maria Fecioară,
simţindu-se cu totul neputincioasă de
a merge înainte, s-a aşezat într-un
şopron de vite, unde s-a şi culcat în
ieslea boilor, în paie. Aici, începând
durerile naşterii, Maica Domnului a
purces a se văita. Crăciunoaie, auzind-
o şi ştiind ce înseamnă o naştere de
copil, i s-a făcut milă de dânsa şi fără
a-l înştiinţa pe Crăciun, a ieşit din casă
şi s-a dus la Sfânta Fecioară, în iesle.
Acolo a ajutat-o la naştere, a tăiat bu-
ricul pruncului, a culcat lăuza pe paie
şi a învelit-o; cu un cuvânt, a îndeplinit
tot meşteşugul moşitului. După aceas-
ta a mers în casă şi i-a spus lui Crăciun<
“Uite, Fecioara izgonită de noi s-a dus
în ocolul vitelor şi acolo a născut. Ce

puteam face eu altceva decât s-o ajut?”
Însă Crăciun, unchiaşul, nu era om de
înţelegere. A apucat pe babă de mână,
a dus-o la tăietor şi acolo i-a ciuntit
mâinile din încheieturi> apoi, înspăi-
mântat de toate cele întâmplate la casa
lui, a plecat în sat. 

Moaşa Crăciunoaie a umplut, cum
a putut, un ceaun cu apă, l-a pus pe
foc şi când a crezut că apa este numai
bună pentru scăldătoare, i-a spus Mai-
cii Domnului să încerce apa şi să vadă
cum este. Maria, însă, i-a răspuns< “În-
cearcă şi dumneata, moaşă Crăciunoa-
ie!” Moaşa îşi vârî ambele mâini în apă
şi deodată văzu că partea tăiată creşte
la loc, mult mai curată şi mai frumoasă
ca la început. De la această minune se
crede pretutindeni că moaşele au
mâini de aur (a se vedea< Tudor Pam-
file, “Sărbătorile la români”, Editura
Saeculum I.O., Bucureşti, 1997, p.
338).

Colindele - cântecele 
noastre de leagăn

Crăciunul este praznicul familiei,
al bucuriei şi al păcii. An de an îl aştep-
tăm cu o emoţie sfântă, străduindu-
ne să devenim mai buni, să ne împo-
dobim sufletele cu cele mai alese vir-
tuţi, eliberându-ne de patimi şi păcate,
de ură, invidie şi egoism. Totodată, se
cuvine să ne aducem aminte de
tradiţionalele, frumoasele şi înălţătoa-
rele noastre colinde, de “cântecele
noastre de leagăn”, cum le numeşte P.S.
Justinian Chira, care au însoţit exis-
tenţa zbuciumată a poporului nostru
de-a lungul veacurilor şi care ne in-
undă întreaga fiinţă de bucurie şi de
linişte. 

Ascultându-le şi cântându-le, ni se
înfăţişează înaintea ochilor sufleteşti
un  tablou înduioşător. O vedem pe
Maica Domnului, împreună cu drep-
tul Iosif, mergând din casă în casă “pă
strada din Viflaim” şi căutând un loc

în care să se odihnească după lunga
lor călătorie. Venindu-i “oara să nască”,
Fecioara Maria “umbla-n jos şi um-
bla-n sus, / Ca să-L nască pe  Iisus. /
Umbla-n sus şi umbla-n jos, / Ca să-
L nască pe Hristos”. Nu găsesc decât o
peşteră rece şi întunecoasă, “un staol
mândru de oi”, care Îi va servi Dom-
nului Iisus drept casă. Fecioara naşte,
dar nu are “scutece de-nfăşat, nici hăi-
nuţe de-mbrăcat” pentru Fiul de Îm-
părat. Pruncul plânge, iar Maica Sa Îl
mângâie cu dragoste, prin cântece du-
ioase de leagăn, făcându-L să Se simtă
în siguranţă şi fericit< “Taci, fiule, nu
zdera / că mama Ţie Ţi-a da / două
mere, două pere, / să te joci în Rai cu
ele”. În lipsa focului, Îl încălzesc ani-
malele cu suflarea lor. Pruncul stă “pe
paie, între vite”, într-o covârşitoare
smerenie. Cerurile se deschid şi “pe-
o rază curată”, coboară îngerii “cu flori
în mână”, împletind “mândră cunună”
şi cântând cu veselie< “Mărire întru cei
de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pa-
ce, între oameni bunăvoire” (Luca II>
14). Auzind păstorii această “veste mi-
nunată”, se îndreaptă spre peşteră şi-L
preamăresc pe noul născut, pe “păs-
torul noroadelor şi stăpânul roadelor”.
De la Răsărit, călăuziţi de stea, vin trei
crai, dorind să se închine şi să-L cu-
noască pe “Fiul Domnului”, pe “Dom-
nul cerului şi-mpăratul Raiului”. Gă-
sindu-l, prin voia lui Dumnezeu, Îi
aştern la picioare daruri preţioase şi
“sfinte”< aur, smirnă şi tămâie. Cerul
se uneşte cu pământul, răsunând de
bucurie, căci “îngeri şi oameni cântă
împreună”. A sosit clipa cea mare, când
proorociile s-au împlinit, când Mesia,
Cel mult aşteptat, S-a născut pentru a
răscumpăra neamul omenesc din ro-
bia păcatului, a diavolului şi a morţii.
Naşterea Sa minunată din Fecioara
Maria stă la temelia întregii Sale acti-
vităţi mântuitoare. Să învăţăm să co-
lindăm şi să Îl lăudăm pe Domnul
Hristos, împletind colindele cu viaţa

noastră curată. Colindând, trăim şi
noi acele clipe minunate, petrecute în
urmă cu două mii de ani, simţim o
mângâiere şi o împăcare lăuntrică, de-
venind mai iubitori, mai sensibili la
suferinţele semenilor şi mai fericiţi. 

Animalele - martori 
necuvântători ai naşterii
Domnului

Naşterea Domnului s-a petrecut
într-un staul de vite. Nicio casă din
Betleem nu şi-a deschis porţile pentru
a-L primi pe Mesia Cel mult aşteptat.
Prin urmare, Fecioara Maria cu drep-
tul Iosif ajung într-o peşteră care ser-
vea ca şi grajd pentru animale. Frigul
a fost risipit de suflarea dobitoacelor,
iar în loc de aşternut Fiul lui Dumne-
zeu era culcat în fân. Potrivit autorului
popular, demult, Dumnezeu a trimis
un înger cu un trandafir la Fecioara
Maria. Acesta a venit şi i-a zis< “Marie,
miroase trandafirul ăsta!” Fecioara a
mirosit şi a rămas grea. A venit vremea
să nască şi n-avea unde. Atunci s-a dus
în ieslea cailor. L-a născut pe Iisus şi
L-a culcat în fân. Caii au mâncat tot
fânul până au dat de pruncul înfăşat
şi au mâncat şi fânul de sub El. După
aceea, au început a da cu copitele şi a
necheza. Maica Domnului şi-a luat co-
pilaşul şi s-a mutat în ieslea boilor. Boii
au mâncat şi ei până ce au simţit prun-
cul înfăşat în fân> apoi au început a
rumega şi a pufăi, culcându-se alături.
Maica Domnului îi binecuvântă să ai-
bă saţ, carnea lor să fie uşoară şi să se
mănânce. Calul a fost blestemat să nu
aibă “saţ”, ci să mănânce mereu. Şi aşa
este< calul doar trece drumul şi iar flă-
mânzeşte (Tudor Pamfile, op. cit., p.
341). Toată făptura a participat la
naşterea Domnului, atât oamenii, cât
şi animalele, vestind acest mare eve-
niment din istoria mântuirii omului. 

În noaptea de Crăciun, când Fe-
cioara Maria a născut pe Mântuitorul,

cea dintâi vietate de prin împrejurimi,
care a făcut zgomot, să vestească sfânta
naştere a lui Iisus, a fost o broască, ce
a început să orăcăiască. Când a auzit-
o Maica Precistă a binecuvântat-o< să
fie blagoslovită şi de lume băgată în
seamă> să fie trâmbiţaşul ploilor şi ea
să trăiască cu trupul în vecii vecilor.
De aceea, broasca, atunci când moare,
nu “se-mpute” niciodată şi nici viermi
nu face, ci se usucă, iar dacă omori o
broască, se mânie Dumnezeu,
trimiţând din înaltul cerului ploi ne-
contenite. Ba se crede că aceluia care
va omorî cu bună ştiinţă o broască îi
va muri o vită (Tudor Pamfile, op. cit.,
p. 339).

Naşterea Domnului 
ne îndeamnă să fim buni 
unii cu alţii, ajutându-ne, 
iertându-ne, respectându-ne
şi iubindu-ne în permanenţă 

Se zice că Maica Sfântă, când L-a
născut pe Domnul Hristos, nu avea
destul lapte şi de aceea trimise ea la
un vecin, care avea o mulţime de vaci
mulgătoare, ca să-i dea puţin lapte,
căci nu avea cu ce să-şi alăpteze fiul.
Vecinul, însă, zgârcit din fire, n-a vrut
să-i dea deloc, zicând că el nu dă lapte
la vrăjitoare, ca să îi ducă norocul de
la vaci. Maica Sfântă, văzând că nu îi
dăduse nici o picătură de lapte şi că a
făcut-o vrăjitoare, s-a supărat foarte
tare, dar n-a zis nimic, ci a plecat la un
alt vecin care avea numai o singură
vacă, cerând să îi dea doar puţin lapte,
fiindcă îi era oarecum ruşine să ceară
de pomană de la un om sărac. Vecinul
cel sărman îi dădu lapte şi încă mai
mult decât îi trebuia Fecioarei, dar de
luat bani, nici vorbă. Maica Sfântă vă-
zând bunătatea lui cea mare se bucură
şi-l “aldui”, zicându-i< “Când vei merge
în grajdul tău, să te ajungă darul lui
Dumnezeu ca să nu ai unde-ţi pune
laptele, aşa de mult şi de bun să fie!”
Şi cum l-a blagoslovit Maica Domnu-
lui, aşa s-a şi întâmplat. Pe vecinul cel
bogat, dar din cale afară de zgârcit,
Maica Sfântă îl blestemă, zicând că în
ziua următoare, pe când va merge să-
şi mulgă vacile, nimic din “ocoalele”
lui să nu găsească, fără numai pustie-
tăţi. Şi cum a zis, chiar aşa s-a şi pe-
trecut (Tudor Pamfile, op. cit., p. 342). 

Realizăm că aceste povestiri popu-
lare au şi un conţinut moralizator, în
deplină concordanţă cu spiritul
creştin, aşa cum se desprinde el din
tradiţia bisericească. La temelia relaţii-
lor dintre oameni trebuie să stea în
permanenţă iubirea sinceră, deoarece
nimeni nu poate pretinde că-L iubeşte
pe Dumnezeu, dacă pe aproapele aflat
în necaz nu-l respectă şi nu-l iubeşte,
ci îl defăimează şi-l neglijează în tota-
litate. Faptele bune săvârşite faţă de
semeni sunt răsplătite de Dumnezeu;
dimpotrivă, păcatele, vorbele şi gân-
durile viclene sunt pedepsite de Drep-
tul Judecător, în virtutea faptului că
Dumnezeu este în acelaşi timp iubitor,
dar şi drept. Ştiind aceste lucruri, să
ne comportăm în aşa fel încât prazni-
cul Crăciunului să ne găsească curaţi
şi împăcaţi cu noi înşine, cu semenii
şi cu Dumnezeu, pentru a gusta din
plin bucuria duhovnicească a venirii
Domnului în lume, în familiile şi în
sufletele noastre.

Preot dr. Cristian Boloş

Colind[tori de la Ansamblul “Cununi\a N[zdr[van[“ la Festivalul de datini ;i obiceiuri din Negre;ti, edi\ia 2014

Specificul acestei sărbători este foarte bine conturat în conştiinţa poporului român,
elaborându-se adevărate legende legate de episodul naşterii Domnului Iisus Hristos,
în care se îmbină în mod plăcut fantezia autorului popular cu datele provenite din
tradiţia creştină.

S[rb[toarea Cr[ciunului, 
între religie ;i tradi\ie



Pr[jitur[ cu crem[ de cafea 

Piept de curcan 
cu mere ;i ca;caval

Mod de preparare<

Toate ingredientele pentru blat, mai
puțin stafidele, se amestecă bine, iar acest
aluat aproape lichid se toarnă într-o tavă
căptușită cu hârtie de copt. Se presară

stafidele îmbibate în prealabil în rom. Se
coace la cuptorul preîncăzit, la 180-190
de grade C, circa 20-25 de minute, apoi
se testează cu scobitoare. Când nu se mai
lipește, se scoate și se lasă să se răcească.
Pentru cremă se amestecă margarina cu
puțină miere, până când devine cremoa-
să. Se dizolvă cafeaua cu apa fierbinte și
se amestecă treptat, câte puțin, cu crema,
adăugându-se alternativ și mierea, apoi
și lingura de rom (sau câteva picături de
esență). După ce blatul s-a răcit, crema
se întinde peste el, apoi se prepară și gla-
zura, conform indicațiilor și se toarnă
deasupra, sau se presară cu ciocolată rasă. 

Ingrediente<

Pentru blat< 2 pahare de făină,
un pahar de zahăr, un pahar de
apă, 1/2 pahar de ulei, 3 linguri de
miere, 2 linguri de rom, o lingură
rasă de nucă de cocos (preferabil
amestecată cu ciocolată rasă), coa-
ja rasă de la o lămâie, 1/2 plic de
praf de copt, 2 linguri de stafide.
Pentru cremă< 250 g margarină
pentru prăjituri, 200 g de miere, 6
lingurițe pline de cafea solubilă, 2
lingurițe apă fierbinte, o lingură
de rom, un plic de glazură de ca-

ramel, sau ciocolată rasă.

Mod de preparare<

Pieptul de curcan se taie `n 4 felii
sub\iri ;i se bate cu b[t[torul de carne,
astfel `nc]t s[ capete form[ c]t mai
p[trat[, apoi se condimenteaz[ cu sare
;i piper, pe ambele fe\e. Merele se
cur[\[ ;i se taie cubule\e (de circa 1 cm
pe latur[), apoi se amestec[ cu pesme-

tul, ca;cavalul r[zuit ;i cu oul, apoi se
condimenteaz[ cu nuc;oar[ ;i pu\in[
sare. Aceast[ umputur[ se ̀ ntinde peste
feliile de carne, se ruleaz[, se prinde
cu un be\i;or pentru carne, se a;eaz[
`n tav[, se acoper[ cu o folie de alumi-
niu sau cu h]rtie de copt ;i se pune la
cuptorul pre`nc[lzit. Dup[ circa 30 mi-
nute se ia folia, iar carnea se unge cu
pu\in ulei, apoi se mai coace p]n[ c]nd
carnea se rumene;te u;or. Se serve;te
cu piure de cartofi sau cu garnitur[ de
legume.

Ingrediente<

2 mere, 150 g ca;caval, o lin-
gur[ de pesmet fin, un v]rf de
cu\it de nuc;oar[, 600 g piept de
curcan, un ou, sare, piper, 2-3

linguri de ulei.

Piftie ardeleneasc[

Mod de preparare<

Carnea cur[\at[ ;i tăiată bucăți, se
pune la fiert (inclusiv osul ciolanului

cu condimentele ;i cu usturoiul, ̀ n cir-
ca 6 litri de ap[ ;i se fierbe la foc mic,
semiacoperit, circa 5-6 ore, p]n[ c]nd
carnea se desprinde de pe os. (Ardele-
nii nu folosesc zarzavaturi la răcituri)
Carnea se dezoseaz[, se a;eaz[ `n far-
furii, zeama se strecoar[ peste carne ;i
se las[ la rece. Dup[ ce se solidific[, se
serve;te pres[rat cu piper, boia de ardei
;i zeam[ de l[m]ie.

Ingrediente<

1 kg picioare de porc, un ciolan
mai mic (7-800g), 2 c[p[\]ne de
usturoi, cca 15 g piper boabe, sa-
re, baz[ pentru m]nc[ruri, boia

de ardei ;i lămâie la servire.

Sup[ limpede 
de coco;, cu t[i\ei

Mod de preparare<

Av]nd în vedere că printre penele
cocoșului există și fire de păr, care nu se
pot curăța cu măna, înainte de toate, co-
coșul se pârlește puțin la flacără deschisă
(se poate chiar și la aragaz). Se spală și
se tranșează, la fel ca orice altă pasăre.
După tranșare e bine să se țină carnea la
înmuiat, în apă ușor călduță, la tempe-
ratura camerei, circa 2-3 ore. Apoi se
spală din nou, apa se schimbă, iar carnea
se pune la fiert, la foc mic, în circa 4 litri

de apă nesărată (mai mult de un litru se
va evapora). Se curăță din când în când
de spumă, iar după 2 ore se condimen-
tează cu sare și piper boabe. După încă
cel puțin o jumătate de oră se adaugă și
zarzavaturile curățate și tăiate, ceapa în-
treagă, și ardeiul netăiat. Supa se fierbe
în total circa 4 ore, foarte încet, abia vi-
zibil. Când toate ingredientele s-au în-
muiat se mai condimentează dacă e ne-
voie, se ia de pe foc și se lasă să stea 5-
10 minute, să se limpezească. Se stre-
coară, iar zarzavaturile și carnea se scot
pe tăvi separate. Tăițeii se fierb separat,
în apă ușor sărată, se strecoară, iar zeama
de supă se pune peste pastele strecurate.
Carnea și zarzavaturile se pun pe masă
odată cu supa, ca toată lumea să le poată
combina după gust.

Ingrediente<

Un cocoș bine curățat de pe-
ne și de părțile interioare, 3-4
morcovi, 2-3 pătrunjei, o gulie,
o țelină de mărimea unui ou, sau
o bucățică de mărime echivalen-
tă (în total circa 600 g de zarza-
vaturi), o ceapă, piper boabe, o
jumătate de ardei gras, sare, de-
licat (de casă), 200 g de tăiței

pentru supă.

Porumbele sunt fructe ale porumba-
rului (Prunus Spinosa), un arbust sălbatic
din familia rozaceelor, ce crește la câmpie,
în zonele montane și care poate atinge 3
metri înălţime. Dintre toate fructele de
pădure, porumbele sunt cele mai bogate
în tanin. Conţin totodată minerale im-
portante precum calciu, potasiu, zinc,
fier, cupru, sodiu, magneziu, dar și vita-
mine precum provitamina A, vitamine
din complexul B și vitamina C.

Acţiuni terapeutice

Fructele au acţiune astringentă și diu-
retică, fiind recomandate în dureri de
stomac, diaree, dizenterie, afecţiuni re-
nale, dischinezii biliare, gută, tuse con-
vulsivă, stimularea digestiei. Sunt folosi-
toare și ca dezinfectant al căilor urinare
și în tratamentul artritelor.

Conţinutul mare de tanin, acesta fi-
ind un antioxidant puternic, care acţio-
nează asupra imunităţii organismului, le
conferă porumbelor calitatea de dezin-
fectant puternic. Taninul acţionează în
locurile pe unde trece, începând cu ca-
vitatea bucală unde îndepărtează tartrul
de pe dinţi, apoi în esofag unde acţio-
nează ca un ulei asupra unor amigdale
bolnave și ajungând în stomac unde de-
vine un pansament pentru toată flora
stomacală.

Porumbele stimulează imunitatea, fe-
rind organismul de răceală și gripă, to-
nifică oasele, dinţii și unghiile. Potasiul
conţinut de acestea ajută la o stabilizare
a pulsului inimii și reglarea hipertensiu-
nii arteriale. Consumul de porumbe
crește pofta de mâncare.

Pentru proprietaţile lor terapeutice,
se folosesc sub forma de decoct, suc,
compot, sirop, gem, cidru, ceaiuri, vinuri,
must sau combinate cu miere.

Cum se folosesc florile, 
frunzele și scoarţa

În scop medicinal, de la porumbar
se mai folosesc florile, mugurii, frunzele
și scoarţa. Florile se culeg imediat după
înflorire, una câte una. Ele conţin flavone,
acizi organici, glicozide, kemferol, săruri
de magneziu și potasiu și sunt recoman-
date ca sedativ și diuretic în tratamentul
nefritelor, cistitelor și enteritelor. În ho-
meopatie, florile porumbarului se folo-
sesc în preparatele pentru combaterea
durerilor de cap și în afecţiunile cardia-
ce.

Mugurii au acţiune tonică generală,
de stimulent al mecanismelor de creștere
și dezvoltare și în dizarmoniile hormo-
nale. Toate acestea îi recomandă în caz
de< deficit imunitar, convalescen\e post-
gripale sau dup[ boli pulmonare, debili-
tate psiho-fizică, anorexie, inapetenţă,
astenie generală, neurastenie, anemie, di-
zarmonii de creștere la copii, acnee juve-
nilă și furunculoză provocate de poluarea
atmosferică.

Frunzele se culeg prin luna iulie și se
recomandă în erupţii tegumentare, boli
de rinichi, vezică, pentru eliminarea to-
xinelor din corp. Din coaja arbustului se
prepară ceai care ajută la curăţarea plă-
mânilor.

Precauţii

Porumbele au un conţinut redus de
glicozid al acidului cianhidric și nu tre-
buie consumate în cantităţi mari. Sunt
surse conform cărora porumbele nu s-
ar consuma crude deoarece conţin amig-
dalina (cunoscută și sub numele de vita-
mina B17) care este destul de controver-
sată.

Această substanţă este distrusă prin
supunerea fructelor la temperaturi foarte
scăzute (primul îngheţ) sau prin fierbe-
re.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Porumbele 
sunt pansament 

pentru toat[ flora
stomacal[
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RE}ETEFructele au acţiune astringentă şi diuretică, fiind recomandate în dureri de stomac, diaree,
dizenterie, afecţiuni renale, dischinezii biliare, gută, tuse convulsivă, stimularea digestiei. Sunt
folositoare şi ca dezinfectant al căilor urinare şi în tratamentul artritelor.
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V]scul este o plant[ ve;nic
verde, din care cauz[ i s-au
atribuit calit[\i magice. Era
cunoscut ̀ n mitologia popoarelor
antice, precum ;i de poporul nos-
tru, care-i acorda o aten\ie de-
osebit[.

~n medicina popular[, v]scul se
folose;te sub form[ de macerat la rece,
mai ales pentru tratamentul astmului,
emfizemului, tuberculozei sau
deficien\elor circulatorii.

V]scul ;i tradi\ia sa

V]scul este o plant[ semiparazitar[,
din categoria plantelor cu toxicitate cres-
cut[. Toxicitatea v]scului este dat[ ;i de
planta-gazd[. V]scul crescut pe ar\ar,
frasin, salc]m, este foarte toxic. Cel ce
cre;te pe m[r, p[r, brad, mesteac[n,
trandafir este mai pu\in toxic. Sunt plante
de sex masculin ;i feminin ;i ambele `;i
trag apa ;i mineralele din copacul gazd[
;i produc hidra\i de carbon prin fotosin-
tez[. V]scul nu ader[ la logica linear[ de
dezvoltare a plantelor. De asemenea, se
pare c[ ignor[ heliotropismul(orientarea
dup[ soare) ;i geotropismul (cre;te cu
susul ̀ n jos, lateral sau ̀ n orice direc\ie).
O alt[ caracteristic[ unic[ este aceea c[
germineaz[ doar `n lumin[, spre deose-
bire de celelalte plante care au nevoie de
`ntuneric pentru a germina. Mugurii de
flori se formeaz[ `n luna mai, dar nu se
deschid p]n[ `n luna februarie. Fructele
se coc ̀ n iarna urm[toare. ~ntreg procesul
de la floare la fruct, poate dura aproape
2 ani.

Potrivit tradi\iei, la S[rb[torile de
iarn[, de Cr[ciun ;i Anul Nou, v]scul
ve;nic verde trebuie pus deasupra u;ii
de la intrare pentru c[ aduce noroc, spor
`n cas[, s[n[tate, atrage `ngerii ;i pune
bolile pe fug[ ;i asta se `nt]mpl[ cu c]t
are mai multe bobi\e, care se coc acum
`n decembrie. Potrivit tradi\iei, cei ce se
s[rut[ `n noaptea Anului Nou sub o ra-
mur[ de v]sc vor avea bucurie ;i fericire
tot timpul anului urm[tor.

Este o plant[ ̀ nc[rcat[ de magie, sim-
bol al cur[\eniei spirituale, al libert[\ii ;i
armoniei.

Tratamente cu v]sc

~n bolile inimii (ischemie cardiac[,
hipertensiune, palpita\ii) se recomand[
un tratament cu tinctur[ de v]sc, 2 lin-
guri\e `nainte de fiecare mas[, timp
`ndelungat, cel pu\in o lun[. Cei suferinzi
de astm bron;ic trebuie s[ mestece ̀ ncet
o frunz[ de v]sc, timp de 10 minute. S-
a constatat c[ frunzele acestei plante flu-
idizeaz[ secre\iile bron;ice, m[re;te
rezisten\a la stres (ce declan;eaz[ crizele
astmatice) ;i calmeaz[ spasmele. ~n caz
de accident vascular, se face o cur[ cu
v]sc, astfel< 2 linguri\e din pulbere din
frunze pe zi, ̀ nainte de mesele principale.
Este un leac foarte bun deoarece vindec[
sechelele ̀ n urma unui accident vascular.
Menopauza determin[ tulbur[ri circu-
latorii, cardiace, st[ri nervoase, care pot
fi tratate cu v]sc. Pulberea se ia `n acest
caz `nainte de mesele principale, c]te o
linguri\[, de trei ori pe zi, timp de 3 lu-
ni.

~mpotriva tulbur[rilor metabolice,
hormonale ;i diabet este recomandat
ceaiul de v]sc, care se bea `nainte de
fiecare mas[.

Dac[ apar hemoragiile intestinale,
pulmonare, nazale, este de asemenea efi-
cient ceaiul, deoarece v]scul are propri-
et[\i hemostatice. Ceaiul de v]sc ̀ nl[tur[
;i senza\ia de ame\eal[, tulbur[rile de

vedere, vertijul.
Trei ceaiuri de v]sc pe zi vor normal-

iza circula\ia s]ngelui, vor ̀ ndep[rta sen-
za\ia de mole;eal[, iar persoana ̀ n cauz[
va avea o putere mai mare de munc[.

Orice adult trecut de 40 de ani poate
face o dat[ pe an o cur[ cu ceai de v]sc
astfel< timp de trei s[pt[m]ni se beau 3
c[ni de ceai pe zi, apoi dou[ s[pt[m]ni
se beau 2 c[ni de ceai pe zi ;i apoi o
s[pt[m]n[ se bea o can[ de ceai pe zi.
Aceast[ cur[ va fortifica inima, va con-
tribui la reglarea tensiunii arteriale ;i va
`nt[ri sistemul imunitar.

V]scul ;i cancerul

“V]scul `n terapia oncologic[ con-
stituie un adjuvant, sau chiar mai mult”
este p[rerea medicului Eduard Togorean,
un specialist cu cea mai bun[ experien\[
`n tratarea cancerului cu preparate din
v]sc.

La diferite simpozioane ;tiin\ifice in-
terna\ionale s-a subliniat faptul c[ pozi\ia
v]scului `n terapia oncologic[ este mult
peste cea a unui simplu adjuvant. Ast[zi,
at]t terapia cu v]sc, c]t ;i exper\ii s[i
sunt subestima\i. ~n viitor, ar trebui s[
ocupe o alt[ pozi\ie, mai ales `n pre-
venirea metastazelor.

Tratamentul cu v]sc ar trebui s[ fie
parte component[ a unui concept de
tratament complex la bolnavul de cancer.
Astfel, cum boala canceroas[, ̀ n integri-
tatea ei, nu este o problem[ local[, tot

a;a ar trebui s[ fie ;i terapia, o sintez[ a
diferitelor posibilit[\i. ~n terapia canceru-
lui, `nafara unui tratament adecvat al
durerii, terapia medicamentoas[ ocup[
un spa\iu `nsemnat, iar al[turi de trata-
mente ale timusului, de vitamine, mi-
croelemente, enzime ;i hormoni, exist[
;i terapia cu v]sc.

~n ultimii 20 de ani s-au f[cut nu-
meroase cercet[ri privind ac\iunea
v]scului ;i,  astfel s-a cristalizat
func\ionarea sa dubl[< citostatic[ ;i de
stimulare a sistemului imunitar, care nu
este cunoscut[ `n terapia chimic[ a tu-
morilor.

Experien\a clinic[ acumulat[ a per-
mis urm[toarele concluzii privind
ac\iunea preparatelor pe baz[ de v]sc<
cre;terea for\elor imunitare ;i regulatorii,
stimularea termoregl[rii, cre;terea para-
metrilor vitali, calmarea durerilor, in-
hibarea prolifer[rii maligne, f[r[ influ-
en\area \esuturilor s[n[toase.
Tratamentele cu v]sc reduc ;ansele de
r[sp]ndire a bolii, de asemenea, efectele
adverse ale chimioterapiei, a radioter-
apiei ;i a posibilit[\ii de formare a
edemelor.

Pe pia\[ exist[ diferite preparate in-
jectabile pe baz[ de v]sc, care ;i-au
dovedit eficacitatea `n tratamentul can-
cerului, fiind recunoscute pe plan mon-
dial.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

V]scul, planta magic[ 
cu calit[\i terapeutice ~n plin sezon de sărbători, pe

lista de Crăciun nu trebuie să
lipsească< timp petrecut în familie,
bradul împodobit, masa
îmbelşugată şi cadouri pentru cei
dragi.

Însă, dincolo de aceste planuri festive,
la fel de important este să ne pregătim
organismul pentru aceste zile în care
meniul bogat în grăsimi şi zaharuri,
excesele alimentare şi lipsa de mişcare pot
cauza adevărate probleme de sănătate. În
această situaţie, prevenţia este arma
esenţială în evitarea celor mai frecvente
neplăceri şi afecţiuni specifice perioadei
festive.

Problemele digestive şi protecţia
ficatului - meniul de sărbători abundă în
adevărate delicii culinare care însă, au un
aport foarte bogat în grăsimi şi zaharuri
greu de digerat. Carnea de porc, miel sau
oaie, sosurile şi băuturile alcoolice
constituie principalii factori de toxicitate
care afectează funcţionarea corectă a
ficatului şi digestia. Acestea au un conţinut
ridicat de calorii,  contribuie la creşterea
colesterolului rău din sânge, trigliceridelor
şi încetinesc procesul de detoxifiere ce are
loc la nivel hepatic. Pentru a uşura digestia
şi a preveni arsurile stomacale este
important ca aceste alimente să fie
consumate în porţii mici şi dese, dar şi să
prevenim suprasolicitarea ficatului cu
ajutorul unui supliment alimentar
hepatoprotector, cum este de exemplu cel
pe bază de silimarină, care susţine
activitatea ficatului în procesele de
detoxifiere, reduce absorbţia toxinelor în
celulele hepatice şi are puternic rol
hepatoprotector (protejează membrana
celulei hepatice, stimulează regenarerea şi
reglează rata de distugere a hepatocitelor).

Riscul kilogramelor în plus
Colesterolul ridicat şi menţinerea

sănătăţii inimii - un alt pericol al excesului
de grăsimi şi zaharuri din meniul de
Crăciun, asociat şi cu lipsa de mişcare îl
constituie bolile cardiovasculare. Acestea
determină creşterea nivelului
colesterolului dăunător (LDL), scăderea
nivelului colesterolului benefic (HDL) şi
depunerea grăsimilor saturate pe pereţii
interiori ai vaselor de sânge, afectând
circulaţia sangvină, dar şi sănătatea inimii.
Reducerea zaharurilor şi grăsimilor are un
rol extrem de important în protecţia inimii,
însă specialiştii recomandă şi
administrarea de suplimente cu rol
antioxidant şi de tonifiere vasculară.

Riscul kilogramelor în plus şi
detoxifierea -  consumul de prăjituri bogate
în zaharuri, lipsa unei diete echilibrate şi
excesul de calorii din meniul de sărbători
au efectul inevitabil de a deregla
metabolismul, cauzând şi acumularea de
kilograme nedorite. Mai mult decât atât,
metabolismul nu mai poate procesa şi
îndepărta eficient toxinele din organism,
determinând astfel apariţia eczemelor,

dermatitelor, iritaţiilor, aspectului tern şi
chiar îmbătrânirea prematură a pielii.
Pentru a preveni apariţia acestor probleme
ale epidermei, specialiştii recomandă
consumul a cel puţin opt pahare de apă pe
zi dar şi detoxifierea organismului cu
ajutorul suplimentelor pe bază de extract
de struguri, care are un puternic rol
antioxidant, scade nivelul glucozei din
sânge prin creşterea răspunsului
organismului la insulina, este adjuvant în
dietele de slăbire, reglează nivelul
colesterolului prin scăderea fracţiunii cu
densitate mică şi compensează efectul unui
surplus caloric.  

Capacitatea scăzută 
a sistemului imunitar

Pe lângă aspectele ce ţin de natura
gastronomică a acestei perioade festive,
mai există o problemă care dă bătăi de cap
românilor, şi anume capacitatea scăzută a
sistemului imunitar, ca urmare a
temperaturilor scăzute, a vântului
puternic, a umidităţii şi a discrepanţei de
temperatură de la exterior la interior. Toţi
aceşti factori slăbesc capacitatea de apărare
a organismului şi favorizează apariţia
virozelor, gripei şi infecţiilor respiratorii.
În acest sens, consumul de fructe bogate
în vitamina C, supele de legume şi
consumul de ceaiuri,  în asociere cu
suplimentele de stimulare a sistemului
imunitar, au un efect benefic esenţial în
protecţia pe timpul iernii.

Sărbătorile de Crăciun sunt cu
adevărat un prilej deosebit pentru a te
bucura alături de cei dragi de frumuseţea
iernii, deliciile tradiţionale româneşti şi a-
ţi oferi o binemeritată relaxare. Tocmai de
aceea, conform site-ului csid.ro,
inconvenientele asociate  exceselor
alimentare sunt cu atât mai neplăcute în
această perioadă. Pentru a  resimţi pe
deplin momentele magice ale sărbătorilor,
cunoaşterea  problemelor la care
organismul este predispus, precum şi
prevenirea acestora au un rol important
în menţinerea sănătăţii şi a sărbătorilor
fericite în familie.

Organismul trebuie
preg[tit pentru s[rb[tori

Potrivit tradi\iei, la S[rb[torile de iarn[, de Cr[ciun ;i Anul Nou, v]scul ve;nic verde trebuie
pus deasupra u;ii de la intrare pentru c[ aduce noroc, spor ̀ n cas[, s[n[tate, atrage ̀ ngerii ;i pune
bolile pe fug[ ;i asta se `nt]mpl[ cu c]t are mai multe bobi\e, care se coc acum `n decembrie.
Potrivit tradi\iei, cei ce se s[rut[ `n noaptea Anului Nou sub o ramur[ de v]sc vor avea bucurie ;i
fericire tot timpul anului urm[tor.

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare, ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8<00 - 16<00

ATO MEDICAL VEST

MELISSA - Magazin produse 
naturale pentru s[n[tate

Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!

Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12

(vis-a-vis de Poli\ie)
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Una dintre cele mai controversate
teme de discu\ie din ultima vreme este
obezitatea la copii. Dac[ p]n[ acum doar
americanii erau „acuza\i” de obezitate,
`n prezent problema a ̀ nceput s[ se man-
ifeste ;i `n r]ndul europenilor ;i, din
p[cate, afecteaz[ din ce `n ce mai mul\i
copii. Se estimeaz[ c[ p]n[ la sf]r;itul
anului 2015, ̀ n Europa vor fi aproximativ
2,3 milioane de persoane cu v]rsta de
peste 15 ani supraponderale, noteaz[
speciali;tii de la  Asocia\ia pentru Pro-
tec\ia Consumatorilor din Rom]nia.

Principalii responsabili pentru
cre;terea ratei obezit[\ii sunt dietele
nes[n[toase, `n combina\ie cu lipsa ac-
tivit[\ii fizice, sau altfel spus, un
dezechilibru `ntre aportul caloric ;i
caloriile consumate. Cu c]t acest
dezechilibru are loc pe o perioad[ mai
mare de timp, cu at]t cre;te riscul
apari\iei obezit[\ii.

Obiceiurile de consum s-au schim-
bat. Consumul de cereale ;i fibre a
sc[zut, `n favoarea gr[similor, a adao-
sului de zah[r ;i a produselor de origine
animal[.

Dereglarea metabolismului calciului<
copiii se `mboln[vesc din aceast[ cauz[
;i au din\ii strica\i de timpuriu. Studiile
arat[ c[ zah[rul ad[ugat `n timpul
prepar[rii produselor destinate copiilor
(monozaharidele ;i dizaharidele),
reprezint[ cauza num[rul unu ̀ n apari\ia
cariilor.

Obezitatea. Cea mai r[sp]ndit[
afec\iune provocat[ de consumul excesiv
de zah[r este obezitatea. De;i zah[rul
nu este bogat ̀ n calorii, consumat ̀ n ex-
ces poate afecta sistemul hormonal,
duc]nd la cre;terea apetitului, m[rirea
\esutului adipos ;i apari\ia celulitei.

Diabetul. Consumul de zah[r ;i de
produse zaharoase este cel mai mare in-
amic al pancreasului care cu timpul,
epuizat de efortul de a metaboliza can-
tit[\i mari de zaharoz[, ̀ ncepe s[ nu mai

func\ioneze la parametri normali. A;a
apare diabetul. Acesta genereaz[ com-
plica\ii grave `n organism.

“Zah[r ascuns”

Un lucru deosebit de grav este adao-
sul de “zah[r ascuns” care poate fi g[sit
`n diverse sortimente de m]ncare ;i cel
mai grav, ;i `n m]nc[rurile destinate
copiilor. Foarte important este s[ citi\i
etichetele produselor, pentru a studia
con\inutul lor de zah[r. De;i pe
etichetele unor produse, sucuri sau ce-
reale, scrie natural acest lucru nu este
adev[rat de cele mai multe ori. Ingredi-
ente precum fructoz[ din sirop de po-
rumb, folosite ca ̀ ndulcitori, fac din pro-
dusele “naturale” adev[rate bombe `n
alimenta\ia copiilor. Alte ingrediente `n
care este “ ascuns” zah[rul sunt< fructoza,
siropul de mal\, extractul de mal\, siropul
de porumb, melasa, zah[rul brun, za-
haroza, mal\ul de orez, agava. Toate aces-
tea reprezint[ `ndulcitori artificiali
ad[uga\i ̀ n produsele destinate copiilor
ce d[uneaz[ s[n[t[\ii lor.

Afec\iunile cauzate de consumul ex-
cesiv de zah[r sunt urm[toarele< osteo-
poroza ;i probleme legate de asimilarea
calciului, sc[derea imunit[\ii, cancer, ̀ n
special cel de colon, gastrit[, colit[ de
fermenta\ie, tulbur[rile de ciclu men-
strual la femei, alergiile, scleroza, reuma-
tismul, anemia, cardiopatiile, astenia,
sinuzita, rinita.

La copii consumul frecvent de dul-
ciuri influen\eaz[ procesele de cre;tere,
duc]nd la apari\ia rahitismului ;i a
fragilit[\ii osoase, declan;]nd pubertatea
prematur[, gener]nd probleme de com-
portament (sc[derea voin\ei, predis-
punere la violen\[, sc[derea capacit[\ii
de concentrare etc.), semnaleaz[ spe-
ciali;tii APC Rom]nia.

A consemnat Irina Maier

ARTRO-HYP  HA capsule este
un supliment alimentar cu rol ad-
juvant ̀ n ameliorarea durerilor ar-
ticulare, reconstruc\ia oaselor ;i
dob]ndirea unei mai bune mobi-
lit[\i. Ingrediente - mg/capsul[<
Fructoborat de Calciu - 66 mg, Acid
Hialuronic - 99 mg. 

FRUCTOBORATUL DE CALCIU<
am ar[tat anterior rolul acestuia. 

ACIDUL HIALURONIC - este o
substan\[ mucopolizaharidic[ rezul-
tat[ din unirea acidului glucuronic ;i
N-acetil-glucozamina. Este un com-
ponent al \esuturilor conjunctiv, epi-
telial, nervos, fiind o substan\[ ̀ nt]lnit[
mai ales ̀ n \esuturile moi ale corpului,
unde leag[ fibrele de colagen ;i elastin[. 

Acidul hialuronic este un compo-
nent esen\ial al lichidului sinovial din
articula\ii. Rolul lichidului sinovial este
acela de lubrefiere a articula\iilor, aci-
dul hialuronic din compozi\ie av]nd
at]t un rol de lubrifiant al articula\iilor,
c]t ;i un rol plastic `n formarea cola-
genului, c[ruia `i confer[ rezisten\[ ;i
flexibilitate, men\in]nd elasticitatea ;i
suple\ea cartilajelor. De asemenea, re-
duce inflama\ia ;i stimuleaz[ cre;terea
\esuturilor de leg[tur[. Dac[ lichidul
sinovial nu con\ine suficient acid hia-
luronic, acesta nu-;i poate `ndeplini

func\ia de lubrefiant al cartilajelor, ceea
ce are drept consecin\[ uzura \esutu-
rilor prin frecare “os-pe-os”,
conduc]nd la “m[cinarea” oaselor
`nso\it[ de dureri ;i inflama\ii articu-
lare. 

Acidul hialuronic are ;i un rol anti-
aging esen\ial la nivelul pielii ;i mu-
coaselor ̀ ntruc]t este un hidratant bio-
logic al pielii, asigur]nd lubrefierea ;i
hidratarea \esuturilor de la nivelul epi-
dermei, iar nivelul acestuia scade `n
epiderm[ odat[ cu ̀ naintarea ̀ n v]rst[.
Datorit[ structurii sale, acesta for-
meaz[ la nivelul pielii un film invizibil,
transparent ;i elastic, ac\ion]nd ̀ n ace-
la;i timp ̀ n profunzime, la nivelul \esu-
turilor ;i al cartilajelor articula\iilor.
Rolul acidului hialuronic este de a
men\ine caracteristicile epidermei ti-
nere ;i s[n[toase< suple\ea, elasticiatea
;i tonicitatea, de a ajuta pielea s[ re\in[
umiditatea ;i de a controla formarea
ridurilor fine ;i grosiere. Absen\a lui
conduce la fenomenul de `mb[tr]nire
prematur[ a pielii prin deshidratare ;i
apari\ia de riduri ;i cute ad]nci. De
aceea acidul hialuronic este prezent ca
ingredient ̀ n numeroase produse pen-
tru ux extern sau cosmetice. Se folosesc
de asemenea procedurile de injectare
a acidului hialuronic cross-linkat pen-
tru umplerea ridurilor sau cu destina\ia

de „filler” al unor \esuturi. Su-
plimentarea dietei cu
acid hialuronic (forma
pentru uz intern) asi-
gur[ protec\ia ;i regene-
rarea cartilajelor ;i a li-
gamentelor, lubrifierea
articula\iilor ;i a tuturor
\esuturilor conjunctive
stimul]nd formarea de

noi \esuturi de lega-
tur[, fiind foarte util

persoanelor care
depun efort fizic
intens (sportivi de
performan\[),
confer[ ajutor `n
recuperarea arti-
cular[ dup[ trau-
matisme, asigur[
ameliorarea dure-
rii asociate diver-
selor afec\iuni ar-
ticulare (osteoar-
trite ;i poliartrita
reumatoid[, co-
xartroza, spondi-
loza), contribuie
la `mbun[t[\irea
mobilit[\ii articu-
lare, a calit[\ii pie-
lii prin hidratarea
acesteia dinspre
interior spre exte-
rior rectific]nd
astfel ridurile,
contribuie la pre-
venirea fenome-
nului de
`mb[tr]nire a or-
ganismului. 

~n produ-
sul ARTRO-HYP
HA acidul hialu-
ronic lucreaz[ si-
nergic cu fructo-
boratul `n calciu
care are ;i pro-
prietatea de a sti-

mula sinteza cola-
genului ;i secre\ia

acestuia `n matricea

extra- ;i intracelular[ a cartilajelor ;i
poate inhiba activitatea enzimelor (co-
lagenaze) care `n mod natural degra-
deaz[ colagenul, ceea ce duce la dete-
riorare osoas[ ;i vascular[, ̀ ncheieturi
fragile, piele „l[sat[”, riduri. 

Propriet[\i

Datorit[ celor 2 ingrediente pro-
dusul ARTRO-HYP HA prezint[
urm[toarele propriet[\i< osteocons-
tructor ;i osteoregenerator deoarece
are un rol fundamental `n sinteza oa-
selor, prin sus\inerea metabolismului
calciului, magneziului, fosforului ;i vi-
taminei D datorit[ fructoboratului de
calciu, asigur]nd astfel m[rirea den-
sit[\ii masei osoase, sc[derea nivelului
deform[rilor osoase ;i articulare, ca
urmare a tulbur[rilor datorate apari\iei
osteoporozei ;i artritelor, regenerator
al \esuturilor articulare ;i al masei car-
tilaginoase, corector ;i stimulator al
sintezei de lichid sinovial lubrifiant al
cartilajelor datorit[ acidului hialuronic
din compozi\ie, antiinflamator, anal-
gezic, antioxidant, imunomodulator. 

Recomand[ri

Adjuvant pentru prevenirea, con-
trolul ;i ameliorarea afec\iunilor arti-
culare inflamatorii ;i degenerative (os-
teoartrite sau artroze ;i poliartrite reu-
matoide) ;i reducerea durerii caracte-
ristice acestora, c]t ;i pentru
`mbun[t[\irea func\ionalit[\ii ;i flexi-
bilit[\ii articula\iilor> - adjuvant pentru
prevenirea ;i reducerea demineraliz[rii
osoase datorate tulbur[rilor metabolice
caracteristice menopauzei ;i andro-
pauzei, precum ;i pentru prevenirea
pierderilor masive ale masei osoase da-
torate osteoporozei, cu reducerea ris-
cului fracturilor osteoporotice> - adju-
vant pentru reconstruc\ia oaselor ;i ar-
ticula\iilor ̀ n perioada postfracturare,
precum ;i pentru reducerea edemelor
;i inflama\iilor datorate unor contuzii
sau entorse> - adjuvant pentru
`mbun[t[\irea func\ion[rii generale a
sistemului articular prin men\inerea
calit[\ii ;i cantit[\ii necesare de lichid
sinovial la articula\ii ;i a v]scozit[\ii
acestuia> - adjuvant pentru reducerea
efectelor negative ale proceselor autoi-
mune care degradeaz[ cartilajele> - ad-
juvant pentru `mbun[t[\irea
mobilit[\ii articula\iilor ̀ n perioade de
suprasolicitare mecanic[ intens[ a
acestora (sport de performan\[, munc[
fizic[, obezitate).  

Produsul se g[se;te la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<
Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261.716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr.
3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271 338 > 0262.372 695 
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte,
v[ rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

Are un rol anti-aging esen\ial la nivelul pielii ;i mucoaselor `ntruc]t este un hidratant biologic
al pielii, asigur]nd lubrefierea ;i hidratarea \esuturilor de la nivelul epidermei, iar nivelul acestuia
scade `n epiderm[ odat[ cu `naintarea `n v]rst[. 

ARTRO HYP HA de la Hypericum 
amelioreaz[ durerile articulare
~n compozi\ia produsului intr[ fructoboratul de calciu ;i acidul hialuronic

Obiceiurile alimentare
nes[n[toase cauzeaz[ 

obezitatea la copii
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Se apropie sf]r;itul anului ;i
dilemele fashion `ncep s[ se
`nmul\easc[ pe zi ce trece. |inute
vestimentare, coafuri, machiaj ;i
accesorii, toate te b]ntuie de ceva
vreme. 

Dac[ ;tii deja unde vei petrece
noaptea dintre ani, `\i va fi mult mai
u;or s[ alegi un outfit potrivit pentru
loca\ia respectiv[. Iat[  cum s[ te
`mbraci de Revelion ̀ n func\ie de locul
`n care urmeaz[ s[ petreci noaptea din-
tre ani!

Cum s[ te `mbraci de 
Revelion dac[ mergi `n club

Clubul se num[r[ printre cele mai
populare loca\ii pentru petrecerea de
Revelion. De;i nu este greu s[ alegi un
outfit care s[ se potriveasc[ acestui tip
de local, totu;i trebuie s[ \ii cont de
c]teva detalii atunci c]nd ̀ \i alegi \inuta
de Revelion. Mizeaz[ pe \inute stylish,
glam, `n care s[ te sim\i `ncrez[toare.
Piesele-cheie sunt< leggings, pantaloni

scur\i cu paiete, bluze negre, accesorii
glam.

La o petrecere cu prietenii
Petrecerea pe care o faci de Reve-

lion al[turi de prieteni este (de cele mai
multe ori) spontan[, de aceea trebuie
s[ ̀ \i ̀ ndrep\i aten\ia spre o \inut[ ver-
satil[. Niciodat[ nu ;tii `n ce loc se va
desf[;ura ̀ n cele din urm[ petrecerea.
Opteaz[ pentru un outfit stylish, ̀ n ca-
re s[ te sim\i bine. Cum piesele vesti-
mentare `n tonuri de ro;u sunt vedeta
de s[rb[tori, po\i s[ `\i achizi\ionezi o
salopet[ chic, pe care s[ o accesorizezi
cu un clutch ;i o pereche de cercei
glam. :i \inutele cu blugi pot s[ atrag[
aten\ia de Revelion dac[ optezi pentru
o bluz[ cu paiete ;i accesorii intere-
sante.

Dac[ mergi la restaurant
Ai f[cut deja rezervare la un res-

taurant ;i nu ;tii cum s[ te `mbraci de
Revelion? Ei bine, noi avem pentru tine
dou[ idei de outfituri perfecte pentru

acest tip de loca\ie. Dac[ e;ti adepta
stilului glam, o rochie cu paiete \i se
potrive;te de minune. |ine cont de
dou[ reguli `n acest caz. ~n primul
r]nd, acest item vestimentar ofer[ ilu-
zia c[ ai mai multe kilograme ;i, `n al
doilea r]nd, nu ̀ \i ̀ ncarc[ \inuta cu ac-
cesorii opulente. :i o \inut[ all black
este potrivit[ pentru o petrecere la un
restaurant. Alege o rochie cu o croial[
dreapt[, volan asimetric `n talie ;i cu
transparen\[ `n zona pieptului. Com-
pleteaz[ outfitul cu accesoriile potrivite
;i cu siguran\[ vei primi o mul\ime de
complimente.

Outfitul de Revelion potrivit
pentru munte

Dac[ te-ai decis s[ ̀ \i petreci noap-
tea dintre ani la munte, `ns[ nu ;tii
cum s[ te `mbraci cu aceast[ ocazie,
\ine cont de sugestiile noastre. Mizeaz[
pe outfituri cozy ;i versatile. Cu sigu-
ran\[ vei petrece timpul at]t `n locul
unde v-a\i cazat, c]t ;i pe p]rtie, a;a c[
trebuie s[ faci alegeri vestimentare is-

te\e. Opteaz[ pentru o rochie fluid[ ;i
un cardigan supradimensionat ;i
c[lduros. La o astfel de \inut[ po\i
oric]nd s[ adaugi o pereche de colan\i
cu blan[ pe interior, un fular gros ;i o
c[ciul[ de blan[. Dac[ ̀ nclini spre mi-
nimalism, alege un outfit simplu pen-
tru momentele c]nd te distrezi pe
p]rtie, ̀ ns[ accesorizeaz[-l cu elemente
glam atunci c]nd te ̀ ntorci la pensiune.
Schimb[ cizmele cu o pereche de bo-
tine stylish ;i prinde-\i p[rul `ntr-un
coc messy.

Outfitul ideal pentru vizita 
la rude

:i vizita la rude te poate pune pe
g]nduri atunci c]nd nu ;tii cum s[ te
`mbraci de Revelion. Indiferent c[ vrei
s[ impresionezi membrii familiei tale
sau pe cei ai partenerului, opteaz[ pen-
tru \inute classy. O bluz[ cu detalii
transparente sau cu accente glam te
poate scoate instant din `ncurc[tur[.
Asorteaz[ cu un blazer cu croial[ mas-
culin[ sau cu unul ̀ ntr-o nuan\[ nude.

:i accesorizeaz[ cu o pereche de cercei
sau cu un inel elegant.

Cum s[ te `mbraci c]nd faci
Revelionul `n ora;

:i Revelionul petrecut `n strad[
poate fi la fel de distractiv ca cel orga-
nizat la restaurant. Important este s[
ai oamenii potrivi\i l]ng[ tine ;i s[
por\i un outfit `n care s[ te sim\i sexy,
dar confortabil. Opteaz[ fie pentru o
\inut[ ladylike `n care ai inclus ;i un
cardigan c[lduros sau o vest[ de blan[
stylish, fie pentru una asortat[ cu o pe-
reche de cizme de inspira\ie western ;i
un cardigan cu imprimeu de sezon.
Accesorizeaz[ cu un lan\ cu zale mari,
o pereche de cercei `n stil perl[ ;i o
geant[ casual.

Indiferent de locul `n care `\i vei
petrece Anul Nou, aceste outfituri te
vor scoate din dilem[. De acum nu te
vei mai stresa c[ nu ;tii  cum s[ te
`mbraci de Revelion, ci vei pleca la
v]n[toare de piese vestimentare ;i ac-
cesorii stylish.

|inuta de Revelion 
se alege `n func\ie de loca\ie


