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Luni 24 
14°C | 7°C
Soare, nori

Marți 25 
14°C | 2°C
Soare, nori

Miercuri 26 
17°C | 5°C
Soare, nori

Joi 27 
12°C | 6°C
Soare, ploaie

Vineri 28 
12°C | 2°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 29 
11°C | 2°C
Soare, nori

Duminică 01 
17°C | 3°C
Soare, nori

24 februarie - 01 martie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Nu te opri din a-ți spune părerile. Este momen-
tul oportun pentru a obține tot ceea ce-ți 
dorești, în ciuda tensiunii la care ești supus. 
Tensiuni puternice vor fi în special la job, așa că 
nu fi surprins dacă lucrurile devin mai încinse 
decât te-ai obișnuit. Faci descoperiri incredibile.   

 Taur 21.04 - 21.05  
Se conturează îmbunătățiri financiare prin ac-
tivitatea desfășurată la locul de muncă, astfel 
că poți primi bani, cadouri deosebite sau favo-
ruri de tot felul. Trasează-ți planuri de investiții 
și cheltuieli, dar pune și ceva bani deoparte. Fii 
prudent în toate!

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Partenerul de viață va rămâne surprins de ges-
tul pe care îl vei face. Se pare că te gândești să 
evadezi într-o mică excursie și vei alege desti-
nația sa preferată. Ar fi bine să ai grijă la felul 
în care îți faci bagajul. Entuziasmul te-ar putea 
determina să uiți ceva destul de important.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Treburile gospodă rești le poți desfășura ușor și cu 
plăcere, iar mem brii familiei te vor susține în tot 
ce dorești să întreprinzi. Emotivitatea este ac-
centuată, de aceea fii prudent și evită deciziile 
majore sau semnarea documentelor care te im-
plică pe termen lung.  

 Leu 23.07 - 22.08  
E timpul să pui în aplicare planurile pe care le-ai 
încurajat în ultimele săptămâni. Urcă-te pe sca-
unul șoferului și preia controlul. Este posibil să 
fie nevoie să ridici puțin bariera mentală. Oame-
nii ar putea fi oarecum abrazivi, iar natura ta 
sensibilă este susceptibilă la comentarii grave. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Fluctuațiile emoționale sunt accentuate, de ace-
ea ar fi bine să abordezi totul cu răbdare și încre-
dere că lucrurile se desfășoară numai în favoarea 
ta. Se deschide o nouă etapă de viață, bazată pe 
valori și principii morale noi, care te vor conduce 
spre orizonturi deosebite. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ar trebui să interacționezi mai mult cu cei din 
jurul tău. Ai multe planuri de dus la capăt și nu-
mai în echipă poți rezolva totul la timp. La servi-
ciu, șefii îți alocă sarcini suplimentare. Dar asta 
se întâmplă deoarece ei au încredere în seriozi-
tatea și capacitatea ta.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Norii s-au ridicat în cele din urmă și ar trebui 
să poți vedea din nou clar. Vei găsi oameni ca-
re ar putea să rămână alături de tine mai mult 
decât de obicei. Ar trebui să faci același lucru. 
Argumentele ar putea fi în mod special incitan-
te, iar faptele interesante.   

 Săgetător 22.11 - 20.12  
În ultima vreme ai fost foarte ocupat, așa că 
acum tânjești după  câteva zile libere pe care să 
ți le petreci acasă, în liniște. Este un moment bun 
pentru a te relaxa. Vei fi tentat să exagerezi în tot 
ceea ce faci, lucru care nu-ți va aduce un confort 
psihic foarte bun. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Fii mai curajos decât de obicei! Asumă-ți riscuri și 
arată-le celorlalți că ai puterea de a realiza ceva. 
Există un sentiment plin de neliniște. Dar această 
energie te încurajează să te ridici și să mergi mai 
departe. Inițiază ceva, mai degrabă decât să 
aștepți ca altcineva să preia conducerea.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Dacă oamenii insistă să obțină lucruri în felul lor, 
ar trebui să-i lași. Lupta nu va duce la nimic bun. 
Acest tip de reacție îți va provoca mai multă ten-
siune între tine și cealaltă persoană implicată. 
Abordarea situației cu o atitudine ostilă va avea 
ca rezultat probabil doar o pierdere de timp. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Încearcă să cauți libertate și experiențe noi. 
Acum e momentul să-ți întinzi aripile pentru a 
explora. Ceva sau cineva poate lucra pentru a te 
reține emoțional. O forță opusă este promovarea 
războiului în timp ce insiști să păstrezi lucrurile 
pașnice. Fii mai clar în acțiuni. 

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

1. Stabilește ora și locul 
petrecerii 

O petrecere surpriză ar pu-
tea fi una din cele mai frumoase 
experiențe din viața voastră. Im-
portant este să te ocupi de organi-
zarea ei din timp, pentru ca totul să 
decurgă perfect. Începe prin a sta-
bili ora și locul petrecerii.

 2. Invită cupluri 
frumoase

Având în vedere că e o sărbătoa-
re a inimilor îndrăgostite, ideal ar fi să 
vă înconjurați de oameni care se iu-
besc, care se mândresc cu unele din-
tre cele mai frumoase relații de cuplu. 
Și, evident, să inițiezi o petrecere te-
matică. Nu uita să te consulți cu ei în 
privința intervalului orar ales de tine.

 3. Alege o muzică  
de calitate

Muzica bună vă duce într-o 
transă specială. Fie că preferi să 

petreceți la voi acasă sau la un re-
staurant, undeva, e musai să te 
asiguri că veți asculta o muzică 
de calitate. Dacă organizezi totul 
acasă, creează un playlist cu me-
lodiile voastre preferate. Nu uita 
că fiind o seară muzicală roman-
tică, trebuie să predomine muzi-
ca de suflet. Într-o seară atât de 
minunată, trebuie să trăiți pe rit-
muri de dans, să manifestați ce-
ea ce sufletul vă transmite în tim-
pul muzicii. 

4. Întâmpină-ți 
partenerul cu o surpriză

Dacă îți dorești cu adevărat  
să-ți impresionezi partenerul de 
viață mai mult ca niciodată, pre-
gătește-i o surpriză pe care să i-o 
dezvălui în timpul petrecerii. Fiind o 
zi deosebită, memorabilă, ai putea 
să închiriezi o limuzină pentru un 
timp foarte scurt care să-l aducă la 
locul petrecerii. Odată ajuns la 
destinație, leagă-l la ochi până când 
ajunge în mijlocul petrecăreților. 

Când îi vei da jos bandana, va fi 
plăcut impresionat să vadă că ai 
pregătit o petrecere în cinstea iubi-
rii voastre. Vei aduce o experiență 
nouă în viața sa. Mai ales, dacă ești 
îmbrăcat într-un costum creat spe-
cial pentru Dragobete.

5. Petreceți acasă?  
Fii o gazdă bună!

În cazul în care petrecerea 
va avea loc acasă, modul cum îți 
primești invitații este extrem de im-
portant. Când oaspeții sosesc, pe 
masă trebuie să fie deja așezate 
platourile cu aperitive și băutura 
asortată. Tu trebuie să dai startul 
începerii servirii aperitivelor. Tot tu 
va trebui să ridici paharul în semn 
că se poate bea. În dreptul fiecă-
rei farfurii, trebuie să așezi tacâ-
murile speciale pentru fiecare fel 
de mâncare. Întâi vei servi femeile, 
apoi bărbații. Tot ce ține de mânca-
re, inclusiv desert, vei pune pe ma-
să prin partea stângă a oaspeților. 
Doar supa și băuturile, prin dreap-
ta. 

Nu tăia tortul înainte să-l aduci 
la masă și nu uita că băuturile tre-
buie să le asortezi cu mâncăruri-
le. De pildă, la aperitive vei servi 
țuică, bitter, vișinată (nu dulce), vi-
nuri albe, seci, ușoare sau rachiuri. 
La preparatele din pește, vei pune 
pe masă un vin alb, sec. În timp ce 
la mâncărurile din carne albă (pa-
săre, porc sau vițel) vei servi un vin 
roșu, care nu este prea tare. 

De asemenea, la cele din vâ-
nat, vită sau berbec trebuie să ofe-
ri un vin roșu. La brânzeturi poți să 
dai orice vin, în afară de cele dulci. 
Iar la desert, un vin alb dulce sau 
șampanie. Nu uita că o gazdă bu-
nă, ospitalieră, este întotdeauna o 
persoană veselă așa că zâmbește, 
fii relaxat și binedispus, pe tot par-
cursul petrecerii!

24 FEBRUARIE - 1 MARTIE, ZILE PLINE DE IUBIRE

5 sfaturi pentru  
o petrecere de basm! 

Pont! Uite cum să-ți mai recuperezi din cheltuieli! 
Dacă trebuie să te încadrezi într-un buget restrâns, ai putea să pui la intrare 
o cutie în care fiecare invitat să depună o sumă de bani. Pe măsură ce se 
strâng banii care să-ți acopere o bună parte din cheltuieli, iei cutia. Sau… 
poți să faci un calcul pentru fiecare persoană în parte și să stabilești cu 
invitații, încă dinainte de a veni la petrecere, să-și achite consumația. O altă 
soluție ar fi să aducă fiecare câte ceva de mâncare și băutură, dacă nu vor 
să participe cu bani.  

Vrei să-ți sărbătorești iubirea într-un cadru cu totul 
special, în aceste zile dedicate dragostei? Creează o 
atmosferă romantică, într-un decor parcă desprins 
din basm, și pregătește-i partenerului o petrecere 
surpriză. În doar cinci pași poți face din povestea voastră 
de iubire un eveniment cu adevărat special pentru 
amândoi. Iată cum! 


