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Luni 07 
2°C | 0°C
Nori

Marți 08 
2°C | 0°C
Nori, ploaie

Miercuri 09 
4°C | 0°C
Soare, ploaie

Joi 10 
9°C | 4°C
Ploaie

Vineri 11 
8°C | 5°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 12 
8°C | 4°C
Soare, ploaie

Duminică 13 
9°C | 6°C
Ploaie

07 - 13 decembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei fi surprinzător de creativ și spontan în 
relația de cuplu. Partenerul tău se va bucura 
de multe surprize și nenumărate momente 
plăcute, în doi, se vor ține lanț. Dar, această 
stare ludică îți va distrage puterea de concen-
trare asupra atribuțiilor profesionale. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ai în față o săptămână reușită în ceea ce privește 
negocierile de orice fel, fie că e vorba de o mă-
rire de salariu sau de realizarea unor planuri îm-
preună cu partenerul de viață. Vei ști să îți impui 
voința fără să creezi antipatii în jurul tău, iar 
succesul de acum va avea consecințe. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Săptămâna se va caracteriza printr-o lipsă to-
tală de sincronizare cu tot ceea ce este în jurul 
tău. Vei întârzia la întâlniri importante (lucru 
obișnuit pentru un Geamăn, dar acum poate 
avea consecințe serioase), nu vei respecta ter-
menele impuse, vei uita lucruri esențiale.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Urmează câteva zile extrem de favorabile dialo-
gului. Orice probleme ai avea cu cei din jur, orice 
conflicte, deschise sau latente, acum este mo-
mentul să le pui pe tapet. Vei fi extrem de con-
vingător și șarmant, așa că sunt toate șansele să 
fii mulțumit de rezultatele discuțiilor. 

 Leu 23.07 - 22.08  
Vei fi nevoit să înveți să comunici mai bine cu 
partenerul de cuplu. Deși pui mare accent pe 
comunicare, în teorie, în practică vei dovedi că 
ești destul de nerăbdător. Partenerul nu se va 
mai mulțumi cu vorbe mari, ci va aștepta din 
partea ta o schimbare vizibilă de atitudine. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Te vei concentra foarte mult asupra familiei, în 
zilele următoare. O persoană apropiată îți va ce-
re un ajutor financiar, dar ar fi recomandat să-i 
impui niște condiții foarte clare de restituire.  
Altfel, se va profita de bunăvoința ta. Din păcate, 
vor apărea multe cheltuieli legate de casă. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Faci eforturi deosebite în această perioadă pen-
tru a te remarca profesional. Nu e vorba doar 
de mai multă muncă, ci și de învățarea unor lu-
cruri noi care ți-ar putea scoate CV-ul din banal. 
Vei avea spor în tot ce întreprinzi, cu condiția 
să-ți faci un program de lucru eficient.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Discuțiile legate de bani vor transforma săptă-
mâna într-o negociere. Proiectele tale pot da 
rezultate foarte bune, dar va fi nevoie să lupți 
pentru ele. Planurile pe care ți le-ai făcut pe 
termen scurt ți se vor schimba de mai multe ori 
și nu vei primi un răspuns sigur prea curând.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Urmează o săptămână a reluărilor: proiecte reîn-
cepute de la zero, acțiuni care trebuie regândite, 
cuvinte care trebuie repetate până sunt înțelese. 
Nici în dragoste nu ești scutit de acest lucru. Da-
că ești singur, vei fi tentat să reînnozi o fostă re-
lație, dar ar fi mai bine să te înfrânezi. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Profesia va fi pe primul plan pentru tine, în aces-
te zile. Relația cu superiorii va fi un pic tensiona-
tă în prima jumătate a săptămânii, dar se va des-
tinde ulterior. Trebuie să mai renunți puțin la or-
goliu și să accepți că nu ești perfect. O reacție 
bună la critică va fi privită cu admirație.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei fi cam dezorientat în ceea ce privește situația 
ta profesională. Îți vin tot felul de propuneri din 
mai multe părți și aproape că nu vei ști ce să mai 
crezi. Și totuși, ar fi mai bine să te concentrezi 
asupra jobului actual, pentru că așa ai mai multe 
șanse să evoluezi. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Centrul tău de interes pentru săptămâna care în-
cepe va fi dragostea. În cazul în care încă nu ai 
un partener de viață, vei începe să cauți ceva se-
rios, sau chiar te vei gândi să reiei o fostă relație. 
Dacă ai deja o relație, vei dori să faci un pas îna-
inte. Grijile financiare vor trece pe planul doi.

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

Doar câteva zile ne mai 
despart de miracolul 
Nașterii Pruncului Sfânt și 
a bucuriei care însoțește 
marea sărbătoare. De 
altfel, toate sărbătorile de 
iarnă, începând cu cea a 
Crăciunului, sunt motiv de 
bucurie pentru întreaga 
familie. 

Copilul este, însă, cel mai fas-
cinat de atmosfera de vis care se 
crează în această perioadă a anului. 
Și asta nu numai pentru că partici-
pă cu drag la împodobirea bradu-
lui, că nici nu ațipește bine în sea-
ra de Ajun și bătrânul Moș Crăciun 
intră pe hornul casei și-i lasă jucă-
riile preferate sub brad, ci și pentru 
că are posibilitatea să petreacă mai 
mult timp cu noi, familia. Chiar da-
că, poate pentru mulți sărbătoarea  
de anul acesta nu mai are străluci-
rea din anii trecuți, nu trebuie să ui-
tăm că și în vreme de restriște cau-
zată de pandemie putem crea mul-
te momente frumoase de tradiție, 
de spirit, de suflet pentru Crăciu-
nul nostru. Încă îi mai putem ofe-
ri mezinului familiei amintiri speci-
ale, care-l vor însoți în fiecare an, 
negreșit, tot restul vieții. Iată cum 
putem transforma Crăciunul într-o 
zi magică pentru copil! 

Împodobim împreună 
bradul, el simbolizează 

bucuria și trăinicia…  
Fără îndoială, Crăciunul este 

cea mai frumoasă zi din an. De ace-
ea, misiunea noastră în calitate de 
părinți este să păstrăm vie amin-
tirea acestei zile magice. Copilul 
așteaptă cu nerăbdare să vină Moș 
Crăciun, așa că trebuie să punem 
totul la punct și să începem prin a 
împodobi bradul împreună cu el, în 
seara de Ajun. Obiceiul împodobi-
rii bradului a devenit centrul sărbă-
torilor de iarnă datorită simbolurilor 
care i se asociază – iubire, pentru 
că este împodobit de întreaga fami-
lie – bucurie, pentru că sub el sunt 
așezate frumos cadourile – magie, 
fiindcă se spune că Moș Crăciun nu 
vizitează casele în care nu există un 
brad împodobit – viață, trăinicie și 
sănătate, cetina lui fiind întotdeau-
na verde, chiar și atunci când ninge 
peste el și este lovit de geruri grele.

 
… apoi introducem 

copilul în atmosfera de 
sărbătoare 

Crăciunul nu trebuie să însem-
ne privit ore în șir la televizor. Nici 
măcar în an pandemic, când se stă 
mai mult în casă, în sânul familiei. 
Îi putem crea micuțului un program 

în așa fel încât să nu permitem ca 
televizorul să devină regele sărbă-
torii. De pildă, dimineața, după ce 
ne bucurăm din plin de cadouri-
le lăsate de Moș sub falnicul brad, 
ne îmbrăcăm în haine de sărbătoa-
re și mergem împreună la biseri-
că. Bineînțeles, respectând măsuri-
le de siguranță impuse de pande-
mie. Orice acțiune spirituală care se 
potrivește convingerilor și credinței 
noastre va întări semnificația religi-
oasă a sărbătorii și-l va ajuta pe pi-
tic să înțeleagă, treptat – treptat, că 
aceasta nu este doar Moș Crăciun 
și o nouă ocazie ca el să primeas-
că alte jucării. Depinde foarte mult 
și de ceea ce-i spunem noi despre 
Crăciun. În funcție de istoricul nos-
tru religios și de atitudinea noastră 
spirituală, el va înțelege adevăra-
tul motiv de sărbătoare al omeni-
rii. Oricum, trebuie să-i explicăm că 
aceasta este ziua cea mai frumoasă 
din an, deoarece  creștinii sărbăto-
resc Nașterea Pruncului Sfânt, ve-
nirea pe lume a Fiului lui Dumne-
zeu, Cel care a mântuit lumea. Fa-
ce parte din rolul nostru de părin-
te să-i aducem la cunoștință, înce-
pând de la o vârstă de la care poa-
te înțelege, ce înseamnă Crăciunul. 
Colindele cântate duios de corul bi-
sericesc îl vor introduce mai ușor în 
atmosfera de sărbătoare. Poate i-ar 
fi și mai lesne de înțeles dacă i-am 
și citi o carte despre povestea Cră-
ciunului.

Îi dăruim bucuria  
de a-l întâlni pe Moș 
Crăciun la noi acasă
Dacă tot stăm acasă, ce ar fi 

să-i pregătim copilului o surpriză 
deosebită în propriul cămin? Este o 
ocazie unică în an să-i oferim puiu-
lui nostru câteva momente magice 
alături de adevăratul Moș Crăciun. 
Îmbrăcăm în costumul bătrânului 

Moș Crăciun pe cineva apropiat și 
lăsăm copilul să-i recite poezii, să-i 
spună cât de cuminte sau neastâm-
părat a fost, îi permitem să poar-
te adevărate discuții cu bătrânul, 
să se pozeze cu el și cu sacul său 
plin de daruri. Emoția acestui mo-
ment unic se va păstra chiar pes-
te ani și ani. Întâlnirea față-n față 
cu Moșul poate fi un bun prilej pen-
tru a-l învăța pe copil ce înseam-
nă bunătatea, generozitatea. Bă-
trânul este cel mai puternic exem-
plu în acest sens. Apoi, ce ar fi să-i 
cerem micuțului nostru să-și strân-
gă o jucărie care poate nu se mai 
numără printre preferatele lui și să 
o doneze într-o acțiune caritabilă? 
Sau… îl putem lua de mânuță și în-
demna să cumpărăm câteva prepa-
rate tradiționale de Crăciun pe ca-
re să le ducem unor persoane afla-
te în nevoie.

Colinde…  
în familie

Crăciunul este iubit, cântat și 
colindat din vechi timpuri. Cele mai 
frumoase obiceiuri populare din tot 
ciclul calendaristic au loc în aceste 
zile care vestesc Nașterea Domnu-
lui. Prin cântatul colindelor, copilul 
cinstește venirea pe lume a Prun-
cului Sfânt. Iar dacă nu mai poate 
merge din casă în casă să colinde, 
conform tradiției, ca urmare a mă-
surilor de limitare a răspândirii viru-
sului SARS-CoV 2, este musai mă-
car să-i prmitem copilului fără nicio 
ezitare să cânte cât mai multe co-
linde, fie și numai în familie. Ele dau 
expresia unui sentiment de trăire a 
misterului Nașterii în cadrul spiritual 
al tradiției populare. Colindele vor 
vorbi întregii noastre familii despre 
Iisus Hristos ca om, ca Fiu al Tatălui 
Ceresc, ca Mântuitor, Răscumpără-
tor și nu numai.

SĂRBĂTORI ÎN FAMILIE

Haideți să transformăm 
Crăciunul într-o zi magică 

pentru copii!


