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Luni 22 
9°C | 1°C
Soare, nori

Marți 23 
13°C | -1°C
Soare, nori

Miercuri 24 
10°C | 1°C
Soare, nori

Joi 25 
12°C | 3°C
Soare, nori

Vineri 26 
14°C | 4°C
Soare, nori

Sâmbătă 27 
9°C | 4°C
Soare, nori

Duminică 28 
10°C | 5°C
Soare, nori

22 - 28 februarie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Ai de rezolvat ceva important, dar trebuie să 
faci câțiva pași riscanți. Încearcă să te ajuți de 
faptul că te afli într-o perioadă în care-ți sunt 
favorizate negocierile, ceea ce-ți va îmbunătăți 
semnificativ situația financiară. Problema e că 
ești mână spartă și faci cheltuieli inutile. 

 Taur 21.04 - 21.05  
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! 

 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 une-
le legături rupte cu ceva vreme în urmă, resta-
bilind 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. Ai însă talentul 
de a limpezi lucrurile înainte de a te lăsa prins în 
capcană. Ești tentat să abandonezi 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 
sociale. Frustrările nu te ocolesc, anturajul ne-
maifiind același. Te gândești să te specializezi 
într-un domeniu 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. Te 
bucuri împreună cu cei dragi, dar ai parte și de 
reproșuri, mai ales de la partenerul care ți-a 
cam simțit lipsa. Munca de rutină îți scade ran-
damentul și nu mai faci un efort în plus.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Ar trebui să te bucuri de roadele muncii tale, dar 
nu reușești, pentru că mereu apare câte o provo-
care. Fie pe parte profesională, fie pe parte finan-
ciară, nu vrei să ratezi nimic. Ești ambițios, neo-
bosit. Dar apar unele stricăciuni în casă care te 
obligă să bagi adânc mâna-n buzunar. 

 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. 

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

În tradiția populară 
autohtonă, ziua de 
miercuri, 24 februarie, 
este ziua dedicată iubirii 
și tuturor îndrăgostiților. 
Dragobetele este 
sărbătoarea iubirii la 
români încă din cele mai 
vechi timpuri. 

În unele zone ale țării, și astăzi, 
fetele și băieții se întâlnesc pentru 
ca iubirea lor să țină tot anul. Unii 
chefuiesc la petreceri în credința că 
vor fi la fel de bine dispuși în fieca-
re zi. Alții, au convingerea că de aici 
ar putea porni o viitoare căsnicie. 
Ziua lui Dragobete, este încununa-
tă cu numeroase obiceiuri și tradiții. 
Vom afla, în cele ce urmează, câte-
va dintre ele. 

Ca să înțelegem cât mai bine 
obiceiurile prin care este marcată 
ziua de Dragobete, trebuie să fa-
cem o scurtă incursiune în mitolo-
gie. Cine este acest personaj, Dra-
gobetele? Pe vremuri, când cel mai 
probabil luna februarie era conside-
rată lună de primăvară, pe 24 fe-
bruarie începea anul agricol. De 
multe ori, ziua coincidea cu ieșirea 
ursului din bârlog. Era momentul 
când renăștea întreaga natură și 
toate vietățile pământului, inclusiv 
oamenii, rezonau cu ea. În credința 
populară, Dragobetele este con-
siderat o divinitate mitologică, fi-
ul Dochiei care, la începutul fiecă-
rei primăveri, oficia, în Ceruri, nun-
ta necuvântătoarelor. 

Dragobete, zeul 
petrecerilor 

și protectorul 
îndrăgostiților

Astăzi, încă se mai crede că 
îndrăgostiții care se întâlnesc și pe-
trec de Dragobete se vor bucura de 
înțelegere, pace, armonie și iubire 
în tot anul. Iar tinerii necăsătoriți 
au toate șansele să-și oficializeze 
relația într-un mariaj frumos. Nu de 
puține ori, viitoarele căsnicii por-
nesc de la întâlnirile din ziua iubirii, 
Dragobetele fiind zeul petrecerilor 
și ocrotitorul îndrăgostiților. De al t-
fel, el poate fi socotit drept un veri-
tabil Cupidon românesc.

Logodna simbolică  
o precede pe cea reală 

Se spune că oamenii care pe-
trec Dragobetele cu muzică, dan-
suri și voie bună, nu se vor îmbol-
năvi tot anul. După tradiție, aduce 
noroc și sănătate să ai în casă ghio-
cei sau orice fel de flori care vestesc 

venirea primăverii. Faptul că mulți 
îndrăgostiți își declară iubirea du-
pă cum simt și după cum se pricep 
ei mai bine, cerându-și partenerii în 
căsătorie pe 24 februarie, nu este 
un lucru deloc întâmplător. Se crede 
că o logodnă simbolică ce are loc în 
ziua de Dragobete va fi urmată de 
cea oficială care anunță căsătoria.

Idei de cereri  
în căsătorie 

Spuneam, așadar, că ziua de 
24 februarie este ideală pentru ce-
rerea în căsătorie. Dragobete fiind 
protectorul îndrăgostiților îi va ocro-
ti pe tinerii care își unesc destinele 
în această zi. Iată câteva idei de ce-
reri în căsătorie romantice și creati-
ve care pot face din momentul vos-
tru de suflet, unul cu adevărat spe-
cial, de care să vă amintiți cu drag 
peste ani! 

1. ACASĂ 
Dacă îți dorești un cadru cât 

mai intim pentru un moment atât de 
special, poți organiza cererea aca-
să. Trebuie doar să-ți împodobești 
întreaga casă cu petale, flori și lu-
mânări parfumate. Renunță la lumi-
nile puternice măcar pentru o sea-
ră. 

2. ÎN PUBLIC
În cazul în care ești ceva mai 

curajos, ai putea să-i oferi inelul de 
logodnă într-un spațiu public. Chiar 
dacă nu aveți familia și prietenii ală-
turi de voi, momentul vostru nu va 
trece neobservat de trecători. Ba 
chiar, ar trebui să vă pregătiți să fiți 
întâmpinați cu ploi de apaluze. 

3. CEREREA CU SURPRIZE 
Un moment cu totul deosebit 

va fi revenirea la anii copilăriei. Ce 
ar fi să-i pregătești o cerere cu sur-
prize? Ia un buchet de flori și un ou 

de ciocolată din care să elimini ju-
căriile clasice și să strecori inelul de 
logodnă. Nu ai cum să dai greș.   

     
Cele mai frumoase 

declarații de dragoste
Desigur, iubirea trebuie arătată 

tot timpul. Dar ziua de Dragobete 
fiind atât de specială, ar fi minunat 
să ne transformăm sentimentele 
puternice în cuvinte. Să ne începem 
ziua oferindu-i partenerului o săru-
tare, după-amiaza o îmbrățișare, iar 
seara iubire cât cuprinde. Ce zici de 
acest program? Iată și cele mai fru-
moase declarații de dragoste! 

„Te iubesc pentru că trăiesc îm-
plinirea mea totală. Te iubesc pen-
tru că ești totul meu. Te iubesc pen-
tru viitorul meu, al nostru…” 

„În lume sunt opt minuni. 
Șapte dintre ele le știe toată lumea, 
dar pe a opta o știu doar eu. Aceea 
ești tu, iubirea mea! ”  

„Tu ești trecutul, prezentul și vi-
itorul verbului «a iubi». Mulțumesc, 
dragostea mea!”

„Aș vrea să fiu un fulg, să mă 
topesc în brațele tale, să-ți explo-
rez trupul și sufletul. Lasă-mă să te 
iubesc azi, de Ziua Îndrăgostiților, 
mai mult ca niciodată!”

„Alături de tine simt că pot să 
lupt, să râd, să dăruiesc… să tră-
iesc. Te iubesc!”

„Ești un trandafir crescut în 
inima mea. Promit să-ți fiu aer, 
apă, pământ. Dar tu trebuie să-mi 
promiți că vei înflori numai pentru 
mine.”

„Poți să spui «te iubesc» într-o 
secundă? Dacă da, dă-mi o secun-
dă din viața ta, îți voi fura un mi-
nut, te voi săruta o oră și te voi iu-
bi o viață.”

Dragobetele, sărbătoarea 
primăverii și a iubirii, 

momentul ideal pentru 
cererea în căsătorie 


