
 Berbec 21.03 - 20.04   
Intri într-o perioadă de tranziție în care lași ce-
va în urmă spre a trece către altceva. Poate 
dorești să lași în urmă trecutul, o relație care 
nu a mers așa cum ți-ai fi dorit, un proiect care 
nu a dat rezultatele așteptate. Poate îți schimbi 
locul de muncă sau ai primit o promovare. 

Taur 21.04 - 21.05  
Folosește din plin energiiile vindecătoare din ju-
rul tău, în oricare din aspectele vieții unde simți 
nevoia. Pe plan profesional, lucrurile se mișcă 
din ce în ce mai bine și asta te însuflețește și îți 
dă curaj să încerci lucruri noi. Îți dorești ceva 
mai multă liberate de mișcare și faci demersuri. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
În aceste zile, ai o predispoziție mai mare de a 
te împiedica de diverse mărunțișuri, de a da 
atenție detaliilor. Este posibil să apară și o se-
rie de persoane care să forțeze nota, dorindu-
și cu tot dinadinsul să fie inclus în proiectele pe 
care le desfășori. Menține-ți o atitudine fermă.  

Rac 22.06 - 22.07   
Stabilește-ți scopul, fă-ți planul și apoi acționează 
fără să tragi de timp în mod inutil. Este cea mai 
bună strategie și așa vei avea succes. Acesta es-
te modul de gândire pe care trebuie să-l adopți 
în această săptămână. E bine să analizezi lucru-
rile mai în profunzimea lor ca să nu greșești.  

Leu 23.07 - 22.08  
S-ar putea să fii puțin demoralizat, să te simți 
puțin pierdut, să nu ai aceeași vervă și același 
entuziasm care te caracterizează de obicei. Poa-
te ar fi bine să te oprești puțin și să meditezi, să-
ți regăsești pacea interioară. Poate ai ceva con-
flicte interioare care nu-ți dau liniște. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ai proiecte mai vechi care se vor finaliza în 
această săptămână. Rezultatul lor depinde de 
ceea ce ai lucrat în săptămânile anterioare, de 
eforturile pe care le-ai investit. Acceptă și ajutor 
din partea celorlalți, însă analizează cu grijă ide-
ile care vin din partea acestora. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Trebuie să fii mult mai curajos pentru a avea 
susținători. Având pe cine să te bazezi, te vei 
simți mai confortabil și mai încrezător în propri-
ile forțe, vei avea mai multă îndrănzeală în a fa-
ce ceea ce ți-ai pus în minte. Atenție la detalii, 
căci unele dintre ele chiar pot face diferența!   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Este important să găsești puțină liniște în pro-
gramul încărcat de săptămâna aceasta. Nu te 
mai agita inutil, conservă-ți energiile, pentru 
lucruri care realmente merită. Ia-ți o pauză de 
jumătate de oră, relaxează-te și pune-ți ordine 
în gânduri, stabilește-ți cu grijă prioritățile.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Săptămâna aceasta poți face bilanțul ultimei pe-
rioade și, în general, vei fi mulțumit de ceea ce ai 
realizat. Ai, în continuare, multă energie pentru 
proiectele de viitor, așa că totul pare să meargă 
strună, atât în viața personală, cât și în viața pro-
fesională. Încearcă să realizezi cât de mult poți. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Săptămâna asta vei fi în derivă. Îți vor lipsi, la 
modul serios, resursele. Nu ești deloc motivat, 
nu-ți vei găsi scopul și asta te  deprimă teribil. 
Nici măcar nu ești în stare să-ți stabilești obiecti-
vele pentru aceasta perioadă, dar să le mai și pui 
în aplicare. Creativitatea nu mai dă rezultate.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Parcă toată lumea din jurul tău vorbește codificat. 
Uneori nu mai înțelegi nimic din ceea ce se petre-
ce în jur. Privește cu mai mare atenție! S-ar putea 
să descoperi că este vorba de cu totul altceva. 
Poate ți se pregătește o surpriză și acesta este 
motivul pentru care toți se poartă ciudat. 

Pești 19.02 - 20.03 
Nu te mai teme să acționezi, nu te mai lăsa limi-
tat de tot felul de motivații, mai mult sau mai 
puțin plauzibile. Motive de a nu acționa se pot 
găsi mereu și dintre cele mai diverse. Dacă vei 
continua cu această atitudine ezitantă, vei fi pe 
punctul de a pierde încrederea celor din jur. 
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Luni 19 
5°C | -1°C
Ninsoare

Marți 20 
1°C | -2°C
Ninsoare

Miercuri 21 
3°C | -2°C
Ninsoare

Joi 22 
0°C | -3°C
Ninsoare

Vineri 23 
1°C | -3°C
Ninsoare

Sâmbătă 24 
3°C | -4°C
Soare

Duminică 25 
7°C | -2°C
Soare
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ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Ionela CHIRCU

Ne aflăm într-o perioadă în ca-
re suntem chemați la reînnoirea su-
fletească pentru a întâmpina cum 
se cuvine marea sărbătoare a Învi-
erii Domnului. Din nefericire, foarte 
mulți oameni vor primi lumina Învi-
erii în case sărăcăcioase, cu sufletul 
împovărat de lipsuri, fără ouă vop-
site, pască sau cozonaci pe masă. 
De obicei, copiii sunt cei care sufe-
ră cel mai mult în această situație. 
Fără vina lor, nu se pot mândri cu 

haine și încălțări noi, așa cum ce-
re tradiția, nu pot ciocni un ou roșu 
și nu pot gusta din delicioasele felii 
de cozonaci, dulci ca anii copilăriei. 

Asociația Edulier din Corbean-
ca încearcă să le dăruiască motive 
pentru a simți din plin spiritul săr-
bătorilor Pascale. A lansat cea de-
a opta ediție a campaniei umani-
tare „Să dăruim copilăria” prin in-
termediul căreia încearcă să strân-
gă îmbrăcăminte, încălțăminte, ali-
mente și alte lucruri folositoare co-
piilor. „Niciun copil nu trebuie să 
simtă foamea, răul, sărăcia. Toți 
copiii trebuie ajutați ca și când ar 
fi propriul copil. Nu putem aștepta 

ajutor din altă parte. Noi suntem 
satul de care are nevoie fiecare co-
pil pentru a crește sănătos și cu 
șanse la un viitor bun. Împreună 
suntem puternici și doar împreună 
putem schimba ceva în viața lor! Vă 
mulțumesc mult!”, ne-a spus Cris-
tiana Ionescu, fondatorul Edulier.  
 

Un gest mic poate 
aduce un zâmbet mare

„Ne propunem să oferim ce-
lor 1.100 de copii din județele Il-
fov, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Teleorman, Botoșani și Municipiul 
București sprijiniți de noi, o copi-
lărie plină de zâmbete, culoare și 
sărbători pascale cu toate cele ne-
cesare. Căutăm prieteni inimoși și 
generoși, care să ne fie alături în 
acest demers. Te așteptăm să dăru-
im, împreună, copilăria unui micuț 
dintr-o familie săracă! Poți face un 
gest mic, pentru un zâmbet mare!”, 
mai spun reprezentanții asociației. 

Poți cunoaște  
copilul pe care  

l-ai ajutat
„După ce ai împlinit misiunea 

ta de Iepuraș care dăruiește copi-
lăria, poți cunoaște copiii la una din 
serbările noastre din  aprilie 2018. 
Avem nevoie de tine până cel mai 
târziu 1 aprilie 2018. Pentru orice 
alte detalii, scrie-ne la contact@ 
edulier.ro sau sună la 021/3138344 
sau 0744980192, persoana de 
contact Codruța Coțovanu. Mulțu-
mim pentru fiecare gest și vă do-
rim o primăvară frumoasă”, adaugă 
echipa Edulier.

Dacă nu poți ajuta, măcar dis-
tribuie acest articol! Poate ajunge 
acolo unde trebuie. La oameni de 
bine care ar putea aduce zâmbetul 
pe buzele copiilor proveniți din fa-
milii defavorizate. 

E TIMPUL SĂ DĂRUIM COPILĂRIA! 

Haideți să facem fericiți  
de Paști și micuții proveniți 

din familii defavorizate! 

Bucură și tu un copil, de Paști! 
 Înscrie-te ca prieten al copiilor accesând  http://bit.ly/1UgSFtZ
 Spune prietenilor și colegilor despre campanie, roagă-i să se alăture și ei.  
 Dacă alegi să ajuți cu donații în produse, poți dărui:
o jucărie nouă, ceva dulce și bun, îmbrăcăminte și încălțăminte nouă, alimente, 
rechizite, materiale de igienă personală.
 DONEAZĂ! 600 lei îi ajută pe organizatori să asigure masa de Paști 
pentru o familie cu 7 copii. Cu 55 de lei poți face un copil fericit, de 
Paști. Donațiile merg în contul Asociației Edulier, CIF 22580154 // COD IBAN 
RO85BACX0000001000188000, deschis la Unicredit Magheru, menționând 
Să dăruim copilăria sau direct cu cardul accesând: https://edulier.ro/produs/
donatie/ 

Asociația Edulier încearcă, și anul acesta, să aducă bucuria 
sărbătorilor Pascale în sufletele copiilor sărmani din Ilfov, 
București și alte cinci județe. Însă, pentru le putea dărui 
ceea ce le trebuie de sărbători, reprezentanții asociației au 
nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Alăturați-vă campaniei 
umanitare inițiată de acești oameni cu suflet mare, echipa 
Edulier și veți face un copil fericit, de Paști.  

“Nici un copil nu trebuie să 
simtă foamea, răul, sărăcia

Cristiana Ionescu
fondatorul Edulier


