
 Berbec 21.03 - 20.04   
Sunt șanse să fii surprins de cât de ușor îți 
simți psihicul odată ce iei o decizie fermă. Tim-
pul zboară când te distrezi și poate fi amar la 
modul în care ai timp de familie sau participi la 
un eveniment social. Apreciază cele mai bune 
lucruri din ceea ce oferă fiecare moment. 

Taur 21.04 - 21.05  
Spiritul aventurii se strecoară mai întâi în visele 
tale, apoi devine o influență puternică asupra 
căilor tale de veghe. Adevărul este că ești gata 
să te eliberezi de trecut și să te îndrepți spre vi-
itor. Orice lucru, de la o coafură nouă la o schim-
bare de carieră, ar putea fi pe agenda ta. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Dispui de o energie debordantă, de-a dreptul 
înălțătoare iar dacă îi urmezi fluxul, te va duce 
unde vei dori să mergi. Participă activ la proce-
sul de manevrare în locul potrivit la momentul 
potrivit. Succesul așteaptă sosirea ta, dacă 
aduci la masă un set de abilități bine lustruite.  

Rac 22.06 - 22.07   
Există șanse să te întorci într-un loc anume. Stra-
tegia ta este de așa natură încât, indiferent de ce 
mișcări face altcineva, ai tot timpul un as în mâ-
necă. În viața personală ar putea să apară anu-
mite tulburări. Îndoieli legate de fidelitatea par-
tenerului îți inspiră explorarea incertitudinii.

Leu 23.07 - 22.08  
Amânarea unor lucruri importante te poate ține 
ocupat. O situație jenantă te-ar putea ajuta să 
compensezi acel timp pierdut, dar ai grijă să nu 
faci greșeli din neatenție. Odată ce te afli în fața 
termenului limită, sentimentele de control și în-
credere se reîntorc la normal. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Știi că trebuie să-ți protejezi timpul liber, mai ales 
dacă există lucruri pe care aștepți cu nerăbdare 
să le faci. S-ar putea chiar să refuzi o invitație so-
cială, pentru a-ți rezerva cât mai mult timp. Cu 
toate acestea, îți poți construi o stimă de sine 
puternică prin menținerea unor limite clare. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Îndeplinirea responsabilităților, câștigarea sala-
riului și relaxarea cu prietenii sunt elementele 
principale din lista de sarcini de săptămâna asta, 
dar nu neapărat în această ordine. Nu ești inte-
resat să fii în centrul atenției acum, dar în mod 
clar, unii nu se simt confortabil în preajma ta.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Ai dispoziția necesară pentru a rezolva orice 
eroare. Vocea interioară îți spune dacă ești pe 
drumul cel bun și ce ai de făcut în continuare. 
Cere informații fiabile, în special atunci când 
vine vorba de afaceri, bani și realitățile dure de 
a câștiga prestigiu. Adevărul e hrănitor.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Experiența te-a antrenat să fii sceptic. Dacă ceva 
pare prea bun pentru a fi adevărat, trezește-te. 
Asta nu înseamnă că nu trebuie să crezi în ro-
mantism. Doar că, îți protejezi foarte mult inima, 
deoarece ești conștient că sentimentele delicate 
rănesc tocmai atunci când nici nu te aștepți. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Un obiect sau un loc pe care îl frecventezi în mod 
obișnuit capătă dintr-o dată un înțeles nou, de-
oarece se descoperă mai multe despre originile 
sale. Ești întotdeauna fascinat de o poveste inte-
resantă și ești dornic să umpli orice lacună. În-
vățarea este o aventură și se poate dovedi utilă.    

Vărsător 20.01 - 18.02 
Realitatea s-ar putea să nu corespundă așteptă-
rilor tale, provocând o confuzie neaștep tată. O 
înțelegere deplină a unei anumite decizii și a 
motivelor sale de bază ar putea avea nevoie de 
timp pentru a se dezvolta, astfel încât să nu fii 
surprins dacă nu ești înțeles imediat.  

Pești 19.02 - 20.03 
Toate preocupările legate de un plan mare sunt 
puse în așteptare pentru moment. Diversiunile 
sunt abundente, deși obligațiile de serviciu sunt 
și ele pe măsură. Inerția este primul obstacol și 
este nevoie de inițiativa de a sări peste el. Ești 
dornic să obții cât mai mult posibil.
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Luni 05 
16°C | 5°C
Soare, nori

Marți 06 
15°C | 10°C
Soare, nori

Miercuri 07 
14°C | 7°C
Soare, nori

Joi 08 
13°C | 6°C
Soare, nori

Vineri 09 
14°C | 3°C
Soare

Sâmbătă 10 
15°C | 3°C
Soare

Duminică 11 
16°C | 4°C
Soare

05 - 11 noiembrie 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

Grație frumuseții, pietrele 
prețioase și semiprețioase ne 
fac să atragem întotdeauna 
privirile celor din jur. Dar ele 
nu ne oferă doar un plus 
de eleganță. Acestea au și 
capacitatea de a armoniza 
energiile noastre interioare, 
de a le absorbi pe cele 
negative și de a le accentua 
pe cele pozitive. Ce să purtăm 
în fiecare zi a săptămânii 
pentru a ne spori șansele 
spre o viață mai bună? 

Luni – Perla 
Încă din cele mai vechi tim-

puri, lunea este considerată zi-
ua Lunii de pe Cer, 

așa că e bine să 
purtăm pie-

tre albe, cu 
e x c e p ț i a 
d i aman -
tului. Lu-
nea este 
o zi ro-
mantică, 
ce pre-

dispune la 
sensibi l i ta-

te, timiditate 
și tendința de în-

singurare. Așadar, într-o zi care ne 
predispune la foarte multă instabi-
litate, avem nevoie de o piatră cu 
puteri magice pentru bunul mers 
al treburilor. Iar aceasta nu poa-
te fi decât o perlă albă, piatra lunii 
sau cristalul de stâncă. 

 
Marți – Rubinul 

Se poartă pie-
trele roșii cum 
ar fi rubi-
nul sau spi-
nelul, pen-
tru că es-
te ziua ze-
ului războ-
iului, Mar-
te. În gene-
ral, marțea es-
te ziua acțiunilor 
directe, a perseverenței 
dar și a impulsivității. Predispoziția 
spre abordări tranșante și un orgo-
liu puternic ne fac mai agresivi de-
cât de obicei. Nu degeaba se spu-
ne că marțea sunt trei ceasuri rele. 
O piatră roșie ne este întotdeauna 
de folos în această zi a săptămânii.

  
Miercuri – Safirul 
Este ziua planetei Mercur, 

cea care ne dez-
voltă gândirea, 

intelectul și 
înțele pciunea. 
Aceasta ne 
aduce istețime, 
putere de con-
vingere și noroc 

la câștiguri finan-

ciare. Dar puterea ei trebuie sporită 
cu o piatră albastră precum, safir, 
agat sau lapislazuli. Altfel, riscăm 
să trezim într-un exces de rațiune 
care ne dezvoltă ranchiuna și o ma-
re dorință de a escroca. 

 
Joi – Ametistul 

Fiind ziua guvernată de pla-
neta Jupiter, este de-
dicată pietrelor de 
culoare mov, 
cum ar fi sa-
fir violet sau 
ametist (pia-
tra regilor). 
Grație echi-
librului pe 

care ni-l 
insuflă pa-
tronul aces-
tei zile, ne-am 
bucura de armonie 
în familie și cumpătare în diver-

se acțiuni, dar și un simț critic 
mult prea dezvoltat. O piatră mov 
ne poate induce mult mai multă 
înțelepciune, calm și temperare.  

 
Vineri – Smaraldul 
Este ziua zeiței fru museții, Ve-

nus, zi în care nu 
trebuie să ne 

lipsească ver-
dele smaral-
dului. Pa-
siunea și 
sentimen-
tul de îm-
plinire pe 

care ni le 
induce zeița 

frumuseții se 
împletesc de mi-

nune cu risipa, su-
perficialitatea și delăsarea. Pentru 
o mai bună armonizare, avem în-

totdeauna nevoie de un samarald 
sau o piatră de jad. 

 Sâmbătă – Diamantul 
De ziua lui Saturn 

nu trebuie să ne 
lipsească dia-
mantul. Fiind 
cel mai mo-
rocănos zeu, 
Saturn ne 

aduce, pe 
d e o p a r -
te, noroc 
și reușită în 
activitățile minuțioase, dar 
și nerăbdare și lipsă de 
compasiune. Diamantul ne 

poate aduce echilibrul de 
care avem nevoie în diverse 

situații.
 
Duminică – Topazul 
De ziua Sorelui, cel mai indicat 

ar fi să purtăm pietre de culoare 
galbenă, precum topazul sau sa-
firul galben. Soarele ne conferă 
foarte multă energie, optimism 
și încredere în propriile forțe. Din 
păcate, ne determină să facem și 
unele excese care, pe fondul “lip-
sei” de discernământ, ne pot ex-
pune la adevă-
rate peri-
cole. Pie-
trele de 
culoare 
ga lbe -
nă ne 
f e r e s c 
de mul-
te eve-
nimente 
neplăcute, 
în ultima zi a 
săptămânii.     

PIETRELE CARE NE TRANSFORMĂ ENERGIA ÎN IUBIRE, BANI ȘI O CARIERĂ DE SUCCES!

Ce să purtăm în fiecare  
zi a săptămânii


