
 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei constata că independența profesională îți 
aduce rezultate surprinzătoare. Ai șansa de a 
crea un mediu de afaceri extrem de productiv. 
Aproape că orice activitate ai desfășura, nivelul 
de interacțiune va fi crescut. În plus, vei avea 
senzația că ești mereu în centrul atenției. 

Taur 21.04 - 21.05  
Spune da propunerilor pe care le vei avea, pen-
tru că vei primi câteva care nu sunt de refuzat! 
Ești în atenția tuturor și vei fi văzut ca un lider, 
cel mai probabil datorită șarmului tău irezistibil. 
Ceva te face să te comporți diferit cu toată lu-
mea. Ești cel care aduce buna dispoziție. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Este posibil să primești bani, fie salariul, o pri-
mă, fie cineva drag îți oferă drept cadou o su-
mă consistentă sau un favor deosebit care 
compensează cumva o cheltuială importantă. 
Tentația cumpărăturilor este mare și ar trebui 
să fii foarte cumpătat. Sunt șanse de pierderi.  

Rac 22.06 - 22.07   
Pasiunea intensă pe care o simți de ceva vreme ți 
se pare tot mai greu de suportat și reziști cu greu 
tentației de a-ți lua persoana iubită să plecați în 
vacanță. La serviciu, șefii îți impun noi atribuții și 
putem spune că, astfel, vei reveni cu picioarele pe 
pământ și te vei apleca spre problemele cotidiene.  

Leu 23.07 - 22.08  
Ești meditativ în această săptămână. Ceilalți te 
vor privi uimiți, însă cu puțin efort și bunăvoință 
vei reuși să depășești orice situație ivită. Cert es-
te că, în ciuda a tot, te vei simți bine, dar nu forța 
nota. Chiar dacă îți revine pofta de viață și îți 
crește nivelul energiei, ocupă-te de priorități! 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Te vei lăsa influențat de cei din jur în ceea ce pri-
 vește modul de a-ți trăi viața, ceea ce îți va strica 
buna dispoziție. Ar fi indicat să le spui că știi și 
singur ce te face fericit, altfel o vei lua pe o cale 
greșită. Încearcă să ai mai multă grijă de tine, să 
mănânci mai sănătos și să te odihnești mai mult. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Vei avea câteva zile în care parcă te vei simți co-
ple șit de gândurile ciudate care-ți trec prin min-
te, iar acest lucru nu face decât să te concentrezi 
mai greu la sarcinile de serviciu. Partea bună es-
te că reușești să treci cu bine de unele probleme 
familiale și să te declari mulțumit de rezultate.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Multă lume va dori să-ți vorbească în aceste zile. 
Însă emotivitatea și subiectivismul sunt accen-
tuate, deci fii prudent și evită discuțiile ample. 
Se pot relua teme sau activități vechi. Gândurile 
tale sunt îndreptate spre câștiguri și in ves tiții, 
dar ar fi bine să amâni semnarea actelor.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ești capricios în această săptămână și puțini 
sunt capabili să-ți intre în voie. E o perioadă 
bună de a-ți face planuri noi și pentru a acorda 
mai multă atenție nevoilor tale sufletești, dar 
și pentru a studia pe îndelete relațiile din 
preaj ma ta. Se îmbunătățesc veniturile.

Capricorn 21.12 - 19.01 
Apar unele responsabilități care îți vor da puțin 
peste cap viața socială. Starea de spirit te va fa-
ce să fii activ și dornic de aventură, ceea ce te va 
ajuta să cunoști persoane fascinante și locuri noi. 
Vei fi pus în situația de a lua o decizie care va 
avea consecințe majore în viața ta.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Ar fi cazul să ai grijă pe ce și cât cheltuiești. Opti-
mismul și dorința de a explora tot felul de orizon-
turi sunt unele din punctele tale forte săptămâna 
aceasta. Instinctul natural te va determina să faci 
o mișcare potrivită legată de viața ta de familie. 
Gestionezi orice situație. 

Pești 19.02 - 20.03 
Vei fi inspirat și te vei angaja în proiecte pe ter-
men lung, având determinarea să le și duci pâ-
nă la capăt. Este un moment prielnic, așa că 
mergi înainte cu încrederea că vei face un salt 
îndrăzneț. Lasă un pic prietenii deoparte și 
gândește-te doar la tine și la familia ta. 
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Luni 04 
16°C | 0°C
Soare, nori

Marți 05 
18°C | 5°C
Soare, nori

Miercuri 06 
15°C | 6°C
Soare. nori

Joi 07 
18°C | 3°C
Soare, nori

Vineri 08 
21°C | 7°C
Soare, nori

Sâmbătă 09 
21°C | 8°C
Soare, nori

Duminică 10 
19°C | 9°C
Soare, nori

04 - 10 martie 2019
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

8 MARTIE

Cele mai frumoase 
cadouri pentru cele 

mai iubite femei! 
Fără îndoială, pentru 
reprezentantele sexului frumos, 
ziua de 8 Martie este o zi 
specială din an. Atunci se simt 
răsfățate cu daruri frumoase, 
buchete de flori superbe și li 
se pregătesc surprize care mai 
de care mai interesante. Fie că 
îți este mamă, soră sau iubită, 
pregătește-i un dar de suflet 
pentru o zi atât de specială, 
Ziua Femeii. Iată câteva idei 
de cadouri prin care o vei 
impresiona, sensibiliza și încânta 
de ziua ei!

O bijuterie 
personificată

Pentru cea mai importantă feme-
ie din viața ta, cochetă, elegantă, o 
bijuterie personificată poate fi un ca-
dou plin de sensibilitate. Gravează pe 
interiorul bijuteriei ceva frumos legat 
de familia sau de relația voastră. 

O excursie 
Pentru o femeie care adoră na-

tura, pregătește o plimbare în aer 
liber. O excursie într-o stațiune de 
la poalele munților, de exemplu, 
unde aerul curat și peisajele mirifi-
ce domnesc, îi va înfrumuseța ziua 
de 8 Martie. Mai ales că e vineri. În 
felul acesta, se va bucura și de un 
weekend prelungit. 

Un zbor cu un avion 
ușor 

Un cadou înălțător ce-i va um-
ple sufletul cu bucurie este un zbor 
romantic, cu un avion ușor. O plim-
bare printre nori poate fi una dintre 
cele mai spectaculoase trăiri pentru 
minunea din viața ta. 

O petrecere surpriză 
Pune la punct toate detaliile și 

organizează o petrecere surpriză, 
așa cum și-ar dori ea, alături de cei 
dragi inimii ei. La voi acasă sau în 

restaurantul de care vă leagă cele 
mai frumoase amintiri.  

O programare 
la salonul de 

înfrumusețare 
Dacă pregătești darul de 8 

Martie pentru o doamnă cu veni-
turi modeste, ajut-o să se simtă 
ca o prințesă fie și numai pentru o 
zi. Fă-i o programare la salonul de 
înfrumusețare și solicită-le stiliștilor 
să o transforme într-o divă. 

Un  tablou 
Chiar și în cazul în care dispui 

de un buget restrâns, îi poți face 
o surpriză plăcută celei mai impor-
tante femei din viața ta. Înrămează 
o fotografie reprezentativă pentru 
voi, pentru familia voastră și oferă-i 
tabloul cu toată inima. 

Un dar legat  
de pasiunile ei 

Darul cel mai impresionant pe 
care-l poți oferi unei femei care es-

te pasionată de scris, citit, grădi-
nărit sau pur și simplu adoră să 
se ocupe de îngrijirea casei, de 
creșterea copiilor, ar putea fi ceva 
legat de pasiunea ei. Dăruiește-i o 
carte interesantă, un set deosebit 
de pixuri, un set de unelte pentru 
grădinărit etc. 

O floare în ghiveci 
Unei doamne deosebite ca-

re iubește nespus plantele, ofe ră-i 
din inimă o floare cu un colorit su-
perb și un parfum aparte. Iar ca 
să se bucure cât mai mult de ca-
doul de la tine, dăruiește-i o floa-
re în ghiveci. 

O felicitare 
personalizată

Un mesaj scris cu multă iu-
bire pe o felicitare personaliza-
tă cu numele ei sau care să ilus-
treze un peisaj sublim, un loc su-
perb pe care l-ați vizitat și de ca-
re v-ați bucurat împreună, ar pu-
tea fi cea mai frumoasă surpriză 
de 8 Martie. 

Știați că... 
 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat ziua de 8 

Martie ca zi dedicată femeii, în anul 1977, deși, inițial femeia era sărbătorită 
încă de pe vremea grecilor antici?
 În Grecia Antică exista o zi specială a mamei? În fiecare primăvară, grecii 

o serbau pe Rhea, cea pe care o considerau mama tuturor zeilor.
 În anul 1800, Anglia a celebrat Duminica Mamei în cea de-a patra duminică 

de la începutul Postului Paștelui? 
 Ziua Femeii a fost sărbătorită, pentru prima dată, pe 28 februarie 1909, la 

New York, Statele Unite ale Americii? 
 Scopul acestei zile destinate exclusiv doamnelor și domnișoarelor este 

acela de a le comemora atât realizările sociale, politice și economice cât și 
de a atrage atenția asupra discriminării și violenței la care sunt supuse multe 
reprezentante ale sexului frumos din diverse colțuri ale lumii? Prin acțiunile 
care sunt organizate în această perioadă se încearcă stoparea acestor 
fenomene.


