
 Berbec 21.03 - 20.04   
Se conturează schimbări la serviciu. Fie pleacă 
sau vin noi colegi, fie asiști la schimbarea 
condițiilor de muncă. Nu ar fi exclus să primești 
o ofertă de colaborare, care va atrage după si-
ne schimbări în plan personal. Fii prudent, de-
oarece situația te face  destul de vulnerabil. 

Taur 21.04 - 21.05  
Multe controverse apar între tine și prieteni. Ar fi 
bine să renunți la persoanele care te tot provoa-
că și care se implică în treburile tale fără să le 
ceri asta. Pe de altă parte, sunt zile bune pentru 
a te retrage în locuri liniștite, pentru a medita în 
taină la relațiile și situațiile în care ești implicat. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Relațiile parteneriale te provoacă mult. Sunt 
posibile discuții aprinse cu partenerul de viață 
sau colaboratorii, dar și separări, desprinderi 
de unele parteneriate. Se conturează noutăți 
financiare, la secțiunea bani, bunuri comune cu 
partenerul de viață, colaboratorii și neamurile.  

Rac 22.06 - 22.07   
Este musai să-ți faci timp pentru relaționarea cu 
instituțiile financiare. Ai acumulat cam multe da-
torii. Se recomandă prudență vizavi de tot ce ține 
de bani, de lucruri achiziționate în parteneriat cu 
alții, de  partaje și documentele lor aferente. Sunt 
posibile încurcături în demersurile financiare. 

Leu 23.07 - 22.08  
O persoană apropiată va avea unele probleme 
financiare și apelează la ajutorul tău. Deși la în-
ceput vei fi destul de reticent în ceea ce privește 
susținerea acesteia, în cele din urmă vei consta-
ta că e bine să-i fii aproape, chiar dacă acest as-
pect presupune un efort financiar din partea ta.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Simți că ești pregătit pentru o schimbare. Aceas-
ta nu este legată de nemulțumiri ce țin de actu-
alul job, ci, mai degrabă, mintea ta vrea noi pro-
vocări. Ai putea fi capabil să-ți satisfaci această 
nevoie prin asumarea mai multor responsabilități 
sau prin perfecționarea profesională. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Pentru tine urmează o perioadă în care, fie că 
este vorba despre relația cu partenerul de viață, 
fie despre o colaborare, pare dificil să stabilești 
clar termenii și condițiile de desfășurare. Dialo-
guri contradictorii, bizarerii, destrămarea unor 
astfel de relații când și cum te aștepți mai puțin.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Ești foarte solicitat la muncă. Se întrevăd dia-
loguri cu șefi, reprezentanți ai unor instituții 
oficiale, dar și în plan personal. Este posibil  
să-ți pară dificilă relaționarea cu atâtea perso-
naje, dar cu puțină bunăvoință vei depăși totul 
cu bine. Ai discuții interesante cu prietenii.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Nu te lăsa pradă vorbelor rău intenționate! Sunt 
zvonuri care zboară doar în preajma celor care le 
și ascultă. Ca să te deconectezi de la gândirea 
negativă, când nu ești la serviciu, ocupă-ți timpul 
îngrijindu-te de aspectul casei sau relaxează-te 
citind. Ori… petrece mai mult timp cu familia.

Capricorn 21.12 - 19.01 
Vei reflecta asupra unor evenimente importante 
din trecutul tău și vei fi tentat de a relua legătura 
cu cineva care a fost în viața ta ani de-a rândul. 
Simți nevoia să fii iubit de cei din jur, iar farmecul 
și senzualitatea ta ar putea cuceri chiar și cea 
mai pretențioasă persoană.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Simți că anumite relații încep să te sufoce și tinzi 
spre mai multă libertate. Vrei să faci ce și când 
vrei. Dorești să ieși din rutina de zi cu zi. Și totuși, 
când simți nevoia să ai mai multe satisfacții și să 
alungi plictiseala din viața ta, ar fi mai indicat să 
încerci să fii creativ în ceea ce faci. 

Pești 19.02 - 20.03 
Vei obține rezultate bune în ceea ce privește un 
proiect pe care ți-l faci de ceva timp. Vei avea 
oportunitatea de a-ți schimba modul de gândire 
sau anumite convingeri și asta e de bun augur. 
Spre surprinderea ta, vei vedea că ai multe în co-
mun cu cineva de la serviciu. 
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Luni 25 
26°C | 14°C
Soare, ploaie

Marți 26 
26°C | 15°C
Soare, ploaie

Miercuri 27 
22°C | 17°C
Ploaie

Joi 28 
24°C | 18°C
Ploaie

Vineri 29 
25°C | 17°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 30 
28°C | 17°C
Soare, ploaie

Duminică 01 
24°C | 17°C
Soare, ploaie
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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

TRUCURI PENTRU A ATRAGE BOGĂȚIA

Cum să ne amenajăm biroul  
ca să facem  afaceri de succes
Banii constituie, pentru 
mulți dintre noi, problema 
care ne consumă timpul 
și sănătatea. Cu toate 
acestea, banii sunt 
aspirația cea mai comună 
și cea mai ușor de rezolvat. 
Folosind activatorii pentru 
bogăție ne vom putea 
bucura de prosperitate 
întreaga viață. Cum? 

Unde ne regăsim liniștea mai 
bine decât acasă? Dar, pentru a 
avea parte de armonia și împlini-
rea după care tânjim cu toții, trebu-
ie să avem locuința aranjată în așa 
fel încât să activăm energiile poziti-
ve. Ele ne ajută să atragem prospe-
ritatea și multiplicarea banilor. Iar 
dintre toate încăperile casei, biroul 
este cel mai important. Personaliza-
rea spațiului de lucru ne sporește 
șansele de reușită în plan financi-
ar și ne ferește de pierderile în ur-
ma unor investiții proaste, furturi 
etc. Ce avem de făcut în această 
direcție?  

Să așezăm masa  
de lucru cât mai 

aproape de geam   
Biroul este colțul banilor. Așa că 

trebuie să-l așezăm cât mai aproa-
pe de geam și să ținem jaluzelele 
ridicate pentru a avea cât mai mul-
tă lumină naturală. În zona calcula-
torului și a celorlalte obiecte de ca-
re ne folosim pentru desfășurarea 
activității, trebuie să se mai regă-
sească o pușculiță și cecurile cu 
economii.  

Să punem un acvariu  
cu pești în încăpere 
Dacă dorim să obținem pro-

fit dintr-o afacere, din schița biro-
ului nu trebuie să lipsească un loc 
pentru un acvariu cu pești. Acesta 
amplifică puterea de atracție a ba-
nilor, sporește încasările și atrage 
susținători.  

 Să construim  
și un port simbolic 
Ar fi indicat să construim și un 

port simbolic alcătuit din cât mai 
multe vapoare cu pânzele ridicate 
pe care să le amplasăm în partea 
opusă ușii. Fiecare vapor reprezin-
tă o sursă de venit care se va con-

cretiza. Mai multe vapoare cresc 
șansele de a câștiga bani din mai 
multe surse. 

Să punem statuete  
în birou

Pentru a atrage puterea de 
muncă și notorietatea, avem nevo-
ie să înfrumusețăm spațiul de lucru 
cu statuete sau imagini cu animale. 
Calul conferă energie și rezistență 
fizică și psihică pentru un număr 
mare de ore muncite, șarpele adu-
ce de partea noastră șansa în ne-
gocieri, iar vulturul ne ajută să ne 
atingem scopurile cu precizie.   

Să ținem bani  
într-un dulap destinat 

contabilității  
În încăperea pe care o trans-

formăm în birou este obligato-
riu să existe și un dulap dedi-
cat departamentului de finanțe-
contabilitate. Aici trebuie să 
avem, printre altele, bani, docu-
mente care dovada încasărilor etc. 
Facturile atrag profit, abundență 
și venituri în plus. 

Să folosim culorile 
prosperității   

Pentru a atrage noi oportunități, 
piesele de mobilier trebuie să aibă 
culoarea bleumarin, albastru sau 
indigo iar celelalte obiecte să fie co-
lorate în alb, argintiu sau auriu. De 
asemenea, un perete, o mochetă 
sau un parchet verde o să atragă 
energia banilor. 

Cum alegem încăperea pentru business  
Pentru că ne dorim să desfășurăm o activitate cât mai prosperă, este 

foarte important cum alegem încăperea destinată biroului. În spatele ei 
nu trebuie să se existe o cale ferată, un cimitir, o groapă de gunoi, o zonă 
mlăștinoasă sau o apă curgătoare. Biroul nostru trebuie să aibă în spate 
o bancă prosperă, o clădire care a înregistrat o dezvoltare accelerată a 
businessului. Rezervele și susținătorii de aici vin. 

Obiecte care ne poartă ghinion în birou   
 Tablouri cu animale feroce, 
 Flori uscate, 
 Vapoare pe apă în timpul furtunii,  
 Imagini cu oameni triști, 
 Plante de interior artificiale,
 Mobilierul deteriorat, 
 Statuete cu animale care trag la jug, 
 Plante naturale cu țepi, 
 Dosare cu cheltuieli, 
 Oglinzi puse pe ușa de la intrarea în încăpere,
 Coșul de gunoi. 


