
 Berbec 21.03 - 20.04   
La job vor fi multe de făcut, așa că n-ar fi ex-
clus să fie nevoie să rămâi peste program. Pâ-
nă la urmă, rezultatele vor fi pe măsura efortu-
rilor, așa că, în ansamblu, te vei putea declara 
mulţumit. Mare atenţie, deoarece o persoană 
de încredere ar putea să-ţi înșele așteptările! 

Taur 21.04 - 21.05  
Reușești să te faci simpatizat într-un cerc mai 
larg de persoane. Oricum, popularitatea de care 
dispui îţi va permite să-ţi lărgești cercul de prie-
teni. Din punct de vedere intelectual funcţionezi 
la limita superioară, așa că dacă ai de luat deci-
zii, încrede-te deplin în judecata ta. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Nu ești într-o formă nemaipomenită, așa că ar 
fi bine să te menajezi. O activitate pe care ai 
început-o de mai mult timp ar putea fi încheia-
tă datorită sprijinului unui prieten. La serviciu 
vei avea o discuţie cu colegii, dar ar fi mai bine 
să nu încerci să-ţi impui punctele de vedere.  

Rac 22.06 - 22.07   
Relaţia cu colegii se va îmbunătăţi considerabil în 
aceste zile, când vei primi sprijinul acestora într-
o chestiune delicată. Situaţia financiară nu-ţi mai 
creează probleme, dar în ceea ce privește viitorul 
apropiat, ar fi bine să nu te implici în investiţii im-
portante. Și nu te mai stresa!  

Leu 23.07 - 22.08  
Manifești un interes profund pentru chestiunile 
gospodărești, care nu mai pot fi amânate. Rela-
ţia cu familia se îmbunătăţește considerabil, așa 
că poţi miza pe sprijinul rudelor pentru a termi-
na treaba cât mai repede. N-ar fi exclus ca un 
apropiat să îţi facă o propunere interesantă. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Dacă ai de gând să pleci la drum, conjunctura 
astrală te avantajează. În cazul în care dorești să 
te implici în activităţi mai complicate, fii cât se 
poate de atent, deoarece lucrurile ar putea lua o 
întorsătură neașteptată. Nu este cazul să finali-
zezi chiar tot ce ţi-ai propus. Odihnește-te! 

Balanță 22.09 - 22.10  
Energia fizică nu este la limita superioară, așa 
că nu este cazul să exagerezi muncind prea 
mult de unul singur. Neînţelegerile pe care le-ai 
avut până acum cu anumiţi colegi sau colabora-
tori se vor ameliora considerabil. Acasă... finali-
zezi lucrările de reparaţii sau reamenajări.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Capacitatea de convingere va atinge limita su-
perioară, așa că poţi încerca să-ţi găsești noi 
adepţi pentru proiectele pe care le ai în plan. Si-
tuaţia profesională este excelentă și, dacă până 
acum nu ţi s-a oferit o ocazie de a arăta ce poţi, 
n-ar fi exclus ca aceasta să se ivească acum.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Activităţile intelectuale te avantajează, dându-ţi 
posibilitatea de a-ţi pune în valoare inteligenţa și 
inspiraţia. Situaţia financiară nu se arată nemai-
pomenită, dar rezolvi unele blocaje. Este posibil 
să ţi se propună o colaborare care te va tenta. 
Studiaz-o cu atenţie!  

Capricorn 21.12 - 19.01 
Traversezi o perioadă în care este indicat să nu 
te implici în activităţi care vizează o realizare 
imediată. La serviciu ţi se vor repartiza noi sar-
cini, ceea ce va demonstra că șefii îţi apreciază 
eforturile. Colegii, în schimb, fără a se arăta 
răutăcioși, nu vor fi dispuși să coopereze.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Starea ta generală este bună, chiar dacă nu te 
simţi capabil să te implici în proiecte deosebite. 
Manifestările impulsive pot determina apariţia 
unor neînţelegeri în relaţia cu cei din familie. În 
anturajul tău apropiat vei reuși să îţi impui punc-
tele de vedere fără a face un efort deosebit. 

Pești 19.02 - 20.03 
Activităţile extraprofesionale vor fi date peste 
cap de un eveniment oarecum neașteptat. Rela-
ţia cu partenerul de viaţă nu te mulţumește, dar 
nici nu este cazul să îi aduci reproșuri. Banii pe 
care îi aștepţi îţi vor veni cu oarecare întârziere, 
lucru care te neliniștește. 
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Luni 26 
6°C | 2°C
Nori

Marți 27 
6°C | 2°C
Ploaie

Miercuri 28 
2°C | -2°C
Ploaie

Joi 29 
-2°C | -5°C
Soare, nori

Vineri 30 
-4°C | -8°C
Soare, nori

Sâmbătă 01 
-4°C | -10°C
Soare

Duminică 02 
-4°C | -10°C
Soare

26 noiembrie - 02 decembrie 2018
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

VREI SĂ ADUCI BUCURIA SĂRBĂTORILOR ÎN SUFLETUL UNUI COPIL NEVOIAȘ?

Alătură-te Edulierilor 
în Campania “Crăciun 
- Punga Albă cu Vise”! 

Fără îndoială, cel mai iubit 
personaj de sărbători este Moș 
Crăciun. Cum ar fi Crăciunul 
copiilor fără bătrânelul cu barbă 
albă care le dăruiește cele mai 
frumoase jucării? Trist. Dacă vrei 
să-i faci un Crăciun cu adevărat 
fericit unui copil sărman,  
ajută-l pe Moșul cel bun să-i 
împlinească dorințele și să-i 
ofere un dar minunat. Ală tură-te 
echipei Edulier în Campania 
“Crăciun - Punga Albă cu Vise”! 

Moș Crăciun trebuie să 
ajungă la 1.000 de copii

“Dragi prieteni spiriduși-
povestitori ai faptelor bu-
ne ale asociaţiei Edulier,  
Astăzi este Ziua Bunătăţii!  
Pe noi, echipa Edulier, ne găsește 
în freamătul campaniei noastre 
de Crăciun - Punga Albă cu Vise.  
Vă mulţumim că sunteţi alături de 
noi și anul acesta! Am ajuns îm-
preună la ediţia cu numărul șase. 
În acești șase ani am dăruit vi-
se pentru 3.900 de copilași din sa-
tele noastre, în șase judeţe: Ilfov, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Botoșani, Te-
leorman și municipiul București.  
An de an, familii și companii s-au 
alăturat demersurilor Asociaţiei 
Edulier (www.edulier.ro) spre a du-
ce bucuria Crăciunului copiilor din 
satele unde a ajuns internetul, în-
să nu și asfaltul. Moș Crăciun tre-
buie să ajungă la 1.000 de copii, cu 
vârste între 4 și 14 ani, anul aces-
ta.” Aceasta este mesajul trans-
mis de Cristiana Ionescu, fondato-
rul Asociaţiei Edulier, din Corbean-
ca, pentru toţi cei ce își doresc să 
aducă zâmbetul pe buzele copiilor 
nevoiași, de sărbători. 

Dacă vrei să fii 
spiridușul acestei 

campanii… 
PASUL 1: 
Înscrie-te ca spiriduș în 

campania Punga Albă cu Vise, 
până la 15 decembrie 2018, aici la 

http://bit.ly/2ALZbo8. 
Spune-le și prietenilor tăi 
despre asta! Dă share în social 
media acestui eveniment cu 
hashtags: #worldkindnessday 
#PungaAlbăcuVise 
#haisafacembine #picaturidebine 
www.facebook.com/ 
events/307929073268681/

PASUL 2:  
Dacă alegi să  ajuţi cu donaţii 

în bani, cadoul unui micuţ es-
te cam 65 de lei. 300 de lei este 
masa de Crăciun pentru o întrea-
gă familie. Donaţiile merg în contul 

Asociaţiei EDULIER, CIF 22580154,  
RO85BACX0000001000188000, 
deschis la UNICREDIT Bank, sucur-
sala Magheru, cu menţiunea Punga 
Albă cu Vise! Donaţii direct cu car-
dul aici: https://edulier.ro/produs/
donatie/. 

 
Pentru companii 

Ziua Bunătății poate 
însemna: 

Să sponsorizeze, cu 20% din 
impozitul pe profit, un mecanism 
care aduce resurse de fapte bu-
ne fără nici un cost. Scrie la con-
tact@edulier.ro  și cere un  Con-
tract de Sponsorizare. Se sem-
nează și gata! E atât de simplu!  
Toate demersurile sunt utile pen-
tru a ajunge la 20 decembrie cu 
toate cele 1.000 de daruri pregă-
tite! Dacă alegi să ajuţi cu o Pun-
gă Albă, umple-o cu vise pentru un 
băieţel sau o fetiţă: o jucărie nouă, 
ceva dulce și bun, fructe, șosete 
groase de iarnă, pijama călduroasă, 
căciulă și mănuși de iarnă, un co-
zonac, o conservă, un compot, un 
bon de masă. Sună apoi la cei de la 
Asociaţia Edulier și faceţi transferul. 
Îi găsești mereu la contact@edulier.
ro sau 0744.980.192.


