
 Berbec 21.03 - 20.04   
Ar trebui să te bucuri de roadele muncii tale, dar 
nu reușești, pentru că mereu apare câte o pro-
vocare. Fie pe parte profesională, fie pe parte fi-
nanciară, nu vrei să ratezi nimic. Ești ambițios, 
neobosit. Dar apar unele stricăciuni în casă care 
te obligă să bagi adânc mâna-n buzunar. 

Taur 21.04 - 21.05  
Ai de rezolvat ceva important, dar trebuie să faci 
câțiva pași mai riscanți. Încearcă să te ajuți de 
faptul că te afli într-o perioadă în care-ți sunt fa-
vorizate negocierile, ceea ce-ți va îmbunătăți 
semnificativ situația financiară. Problema e că 
ești mână spartă și faci cheltuieli inutile. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Apare un eveniment de familie pe care ar fi bi-
ne să-l onorezi. Este o ocazie de a reface unele 
legături rupte cu ceva vreme în urmă, restabi-
lind armonia de altădată. Și totuși, vei trece 
greu de această perioadă, deoarece nu vei 
reuși să „gestionezi” sentimentele de vinovăție.  

Rac 22.06 - 22.07   
Poți fi tras de limbă de unii, poate „îmbătat” de 
alții, pentru a se afla marele tău secret. Te com-
plici cu o lume învățată să mintă și să se ascundă. 
Ai însă talentul de a limpezi lucrurile înainte de a 
te lăsa prins în capcană. Ești tentat să abando-
nezi un proiect profesional la care ai muncit mult.  

Leu 23.07 - 22.08  
După o perioadă agitată, dar benefică, viața ta 
intră pe un făgaș liniștit. Trebuie să te obișnuiești 
cu binele obținut și să te adaptezi noii condiții so-
ciale. Frustrările nu te ocolesc, anturajul nemaifi-
ind același. Te gândești să te specializezi într-un 
domeniu mult mai căutat pe piața muncii. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Anumite activități pe care le desfășori la locul de 
muncă devin epuizante și enervante. Oricât de 
motivat ai fi acum, nu vei reuși să te împarți între 
serviciu și familie. Frustrările apar și în viața de 
cuplu, din cauza unor prieteni care te-ndrumă 
mai mult spre realizările strict profesionale. 

Balanță 22.09 - 22.10  
La tine tot răul e înspre bine. Te cuprinde o sta-
re de neliniște pe un fond tensionat, dar nu face 
decât să te pună în mișcare spre binele tău. Da-
că de obicei te urnești greu, acum faci tot posi-
bilul să-ți găsești calea către un viitor mai fru-
mos. Apar și vești bune, dar nu crede totul.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Accentul cade pe familie, pe care reușești s-o 
reunești pentru a sărbători un mic succes al 
tău. Te bucuri împreună cu cei dragi, dar ai par-
te și de reproșuri, mai ales de la partenerul care 
ți-a cam simțit lipsa. Munca de rutină îți scade 
randamentul și nu mai faci un efort în plus.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Spre uimirea tuturor, pari a fi o comoară pentru 
cei din jur. Harnic, binevoitor, darnic cu cei 
apropiați, reușești să te înconjori de un anturaj 
select și productiv. Numai că apare tentația de a 
tulbura lucrurile tocmai când urmează să culegi 
laurii. Trece totul prin filtrul gândirii!

Capricorn 21.12 - 19.01 
Joci pe mai multe fronturi, până când ajungi să 
te încurci în vorbe. Atenție, să nu te încurci și în 
fapte! Așa se întâmplă când una spui și alta faci. 
Și la serviciu apar tot felul de disensiuni, pe când 
în familie se așterne armonia, romantismul și vi-
sarea. Bucură-te de oaza de liniște de acasă.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Nu te agăța de un trecut tulbure. Fii mai inovator 
sub toate aspectele. Dacă ți se oferă un post sau 
dacă primești alte atribuții, privește-le ca pe niște 
daruri unice. Ideile partenerului nu sunt nici ele 
de neglijat, dar deciziile tale par a fi mai inspirate. 
Nu-ți trebuie decât tact să le pui în aplicare. 

Pești 19.02 - 20.03 
Vrei să fii mereu în centrul atenției, iar cei din an-
turajul tău să-ți împărtășească opiniile. Apar și 
oportunitățile de a-ți satisface aceste ambiții, dar 
nimic nu te va ajuta prea mult. Treburile 
gospodărești devin presante și va trebui să te 
detașezi de serviciu măcar pentru câteva zile. 
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Luni 25 
6°C | -3°C
Soare, nori

Marți 26 
8°C | -1°C
Soare, nori

Miercuri 27 
7°C | 1°C
Soare. nori

Joi 28 
10°C | 0°C
Soare, nori

Vineri 01 
14°C | 2°C
Soare, nori

Sâmbătă 02 
13°C | 3°C
Soare, nori

Duminică 03 
15°C | 2°C
Soare, nori
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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

LEGENDE, TRADIȚII ȘI SUPERSTIȚII

Mărțișorul la români
Mărțișorul, șnurul alb - 
roșu pe care fetele îl vor 
agăța în piept vineri, pe 1 
Martie, este simbolul înnoirii 
timpului în pragul primăverii, 
al miracolului renașterii 
naturii, al revenirii la viață. 
Deși a cunoscut multiple 
transformări de-a lungul 
anilor, în jurul lui s-au creat 
numeroase obiceiuri, tradiții 
și superstiții care se păstrează 
și astăzi, în toată țara. 
Indiferent de zonă, mărțișorul 
este considerat un talisman 
purtător de noroc. De ce?  

În credința populară, mărțișorul 
este recunoscut ca fiind funia anu-
lui care adună, prin împletirea celor 
două fire, cele 365 de zile calenda-
ristice. Culorile sale reprezintă cele 
două anotimpuri opuse din preajma 
primăverii, iarna și vara. Albul es-
te simbolul purității, al ghiocelului, 
prima floare a primăverii, iar roșul, 
cel al spiritului vital, al renașterii și 
al dragostei pentru frumos. Dacă la 
începuturi mărțișorul era un simplu 
șnur alb-negru (culoarea neagră 
reprezentând rodnicia pământului), 
cu timpul i s-a adăugat și un bănuț, 
ca simbol al soarelui care predomi-
nă în zilele primăvăratice. 

E timpul dorințelor 
împlinite!  

Mărțișorul este considerat și în-
ceputul anului agrar. Dar ziua sa mai 
coincide și cu ziua Babei Dochia sau 
a începutului celor nouă babe ca-
re împlinesc dorințele. De unde vi-
ne această credință? Străvechiul 
calendar începea la 1 martie, Ba-
ba Dochia fiind considerată întru-
chiparea anului vechi care se apro-
pia de final. Numele Dochiei prove-
nea de la Sfânta Evdochia, sărbă-
torită pe 1 martie. Moartea Dochi-
ei în ziua de 9 martie se consideră 
și astăzi hotar între anotimpul frigu-
ros și cel călduros. Perioada cuprin-
să între 1 și 9 martie reprezintă in-
tervalul de timp în care Dochia își 
împlinește destinul urcând muntele 
împreună cu turma sa de oi, pen-
tru a muri spre renaștere. Legenda 
spune că Baba Dochia avea o noră 
pe care o certa ori de câte ori i se 

ivea ocazia. La 1 martie, bătrâna o 
trimitea să spele foarte bine lâna, să 
o facă albă din neagră și, de fiecare 
dată, pe fată o ajuta un înger. Îi dă-
dea o floare albă și îi spunea să spe-
le lâna cu ea. Baba Dochia decidea 
să plece cu oile la munte, fiind con-
vinsă că venise primăvara pentru  
că-și văzuse nora cu floarea în mâ-
nă. Așa au luat naștere zilele babe-
lor, despre care se crede că împli-
nesc dorințelele oamenilor în plan 
profesional, financiar și sentimental. 
De altfel, unele legende spun că pri-
mul mărțișor ar fi fost confecționat 
de Baba Dochia dintr-un fir de lână 
și un ban găurit prin care a trecut fi-
rul respectiv. Legenda face referire 
la vechiul cult al soarelui. 

Ritualuri aducătoare  
de noroc 

Până când se poartă mărțișorul? 
În funcție de zonă, mărțișorul, sim-
bolul solar aducător de noroc, se 
poartă până pe 9 martie, până când 
începe să cânte cucul, până la Bu-
na Vestire, din 25 martie, sau chiar 
până în ziua Rusaliilor. Pentru îm-
plinirea dorințelor, renunțarea la 
mărțișor este însoțită de anumite 

ritualuri. În unele zone ale țării, și 
astăzi, în ziua în care se renunță la 
purtarea șnurului alb-roșu, acesta 
este agățat într-un pom înflorit, spu-
nând: “Cât de înflorat e mărțișorul, 
atât de înflorat să fie pomișorul! De 
va rodi pomul, sănătos va fi omul! 
Să dea Dumnezeu să îl împlineas-
că și de boli să mă ferească!”. În al-
te zone, mărțișorul este aruncat în 
apa unui râu cu gândul și cu iubi-
rea în suflet față de omul drag. De 
data aceasta se rostește: “Să nu 
te ajungă dorul, cum nu ajung eu 
mărțișorul! Ca apa de curată să fie 
dragostea noastră!”. 

Știați că... 
 Originile sărbătorii mărțișorului nu sunt cunoscute cu exactitate, 

dar prezența sa la români este considerată ca fiind datorată substratului 
comun daco-tracic? 
 În localitățile transilvănene mărțișoarele sunt atârnate de uși, ferestre, de 

coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se pot speria 
duhurile rele? 
 În județul Bihor oamenii se spală cu apa de ploaie căzută pe 1 martie, în 

credința că vor deveni mai frumoși și mai sănătoși?
 În Dobrogea mărțișoarele sunt purtate până la sosirea cocorilor, apoi 

aruncate în aer pentru ca fericirea să fie mare și înaripată?
 În Banat fetele se spală pe față cu zăpadă pentru a fi iubite tot anul? 
 În Bucovina, fetele sunt cele care oferă mărțișoare băieților (mărțișoarele 

fiind confecționate chiar de ele)? Băieții la rândul lor, oferă fetelor mărțișoare 
de 8 martie.  


