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ECHIPA "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

Luni 26

Marți 27

Miercuri 28

Joi 29

Vineri 30

Sâmbătă 31

Duminică 01
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Nori

Soare

Soare, nori

Soare, nori

Soare, nori

Soare, nori
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7°C | 1°C
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14°C | 5°C

10 obiecte cu puteri magice
care ne aduc noroc, dragoste,
protecție și belșug
Este adevărat că avem
norocul scris undeva,
acolo sus, în stele, dar
există anumite obiecte
magice care-l atrag
în viața noastră. Ele
absorb vibrațiile pozitive
și le transmit nouă,
ocrotindu-ne totodată
de energiile negative
care ne-ar putea aduce
boli, conflicte, pierderi,
despărțiri și tot felul
de suferințe. Iată
câteva sfaturi practice
întemeiate pe credința
Feng Shui, și nu numai,
care anulează energiile
negative și le atrag pe
cele pozitive!

Cifra 7

Este o cifră norocoasă
din mai multe motive. La
naștere, Buddha s-a ridicat
în picioare și a făcut 7 pași.
În credința islamică există
7 Ceruri și 7 Pământuri,
iar în creștinism, Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus lui
Petru că trebuie să ierte de
70 de ori înmulțit cu 7.

Verighetele

Nu sunt doar bijuterii
care împodobesc degetul
inelar pentru a arăta starea civilă în societate. Ele
sunt adevărate podoabe
ale sufletului care asigură

protecția divină în cuplu și
în casă.

Trifoiul
cu patru foi
Este un mesager al
norocului, din cele mai
vechi timpuri. Fiecare frunză simbolizează o
anume caracteristică norocoasă: faimă, bogăție,
dragoste și sănătate. Ne
apără de orice intervenție
malefică a spiritelor și ne
ajută să ne întâlnim sufletul pereche.

Firul
de la Mărțișor

Pietrele de râu

Le găsim în compo
nența bijuteriilor, măr
țișoarelor sau în orice alte
obiecte și sunt considerate aducătoare de belșug.
Purtate zilnic, au puterea de a ne feri de efectele negative ale privirilor
dușmănoase ațintite asupra noastră.

Porumbelul

Figurinele
metalice sau din porțelan
confecționate sub forma
unui porumbel sunt

Este un obiect extrem de valoros, care ne atribuie o serie de
calități, culorile șnurului
dăruindu-ne energie și
vitalitate. Cele două culori care alcătuiesc firul
mărțișorului
constituie
forțele dominante din
Univers. Firul roșu
ne dă forța care este întro
continuă expansiune, iar
cel alb
ne asigură energiile primare,
primordiale.

aducătoare de liniște, împlinire și stabilitate.

Ametistul

Este recunoscut pentru protecția împotriva
gândurilor negative și a
pericolelor de tot felul. De
altfel, ametistul este piatra
spiritualității și a succesului în afaceri.

 Să aprindem o lumânare și să
spunem o rugăciune;
 Să stropim prin casă cu apă
sfințită de preot. Are puteri miraculoase, grăbind vindecarea;
 Să împrăștiem câteva linguri
de sare pe podea. Ar fi bine să începem cu ușa de la intrarea în casă
și să continuăm cu încăperea în care au avut loc evenimente neplăcute. De exemplu, cu camera în care
am stat când am avut probleme de
sănătate sau cu cea în care ne-am
certat de nenumărate ori cu parte-

nerul de viață. Dacă avem probleme cu vecinii, ar fi indicat să aruncăm puțină sare și spre geam. Nu
măturăm, nu curățăm cel puțin 12
ore și ne schimbăm gândirea negativă într-una pozitivă. Să nu uităm
că una dintre legile Universului este aceea că tot ceea ce gândim devine realitate;
 Să desenăm cu degetul semnul infinitului, cel al armoniei și
echilibrului. E nevoie să aplicăm
acest ritual pe fiecare perete din
locuință;

Clopoțeii
de vânt

Restabilesc armonia și vitalitatea
mediului în care îi amplasăm. Clopoțeii cu
4, 6, 8, 18 tuburi ne
aduc norocul și prosperitatea în casă,
iar cei cu cinci tuburi ne ajută să eliminăm energiile negative.

 Să ne plimbăm prin casă bătând din palme. Deși pare amuzant,
acest gest ne ajută să ne dăm seama dacă mai există energii negative în locuință. Se crede că, dacă
zgomotul se aude clar, este semn
că puterea distructivă a fost înlocuită cu o energie luminoasă. În cazul în care sesizăm un sunet greu,
înseamnă că acolo încă mai este
energie negativă și trebuie să rămânem în acea încăpere continuând să batem din palme până când
sunetul devine foarte clar.

PURIFICAREA SPIRITUALĂ, EXTREM DE IMPORTANTĂ
Orice ritual de îndepărtare a energiilor negative trebuie să înceapă și să se
termine cu o rugăciune, spusă din adâncul sufletului. La final, trebuie să
păstrîm și un moment pentru închinare și mulțumire. Intrăm în fiecare cameră,
aprindem o lumanare și spunem o rugăciune. Nu există una specială, important
este să ne descărcăm sufletul în fața divinității după cum simțim.

21.03 - 20.04

Taur

21.04 - 21.05

PAGINI REALIZATE DE IONELA CHIRCU

Fii mai inovator sub toate aspectele. Dacă ți se
oferă un post sau dacă primești alte atribuții,
privește-le ca pe niște daruri unice. Ideile partenerului nu sunt nici ele de neglijat, dar deciziile tale par a fi mai inspirate. Nu-ți trebuie
decât tact să le pui în aplicare.
După o perioadă agitată, dar benefică, viața ta
intră pe un făgaș liniștit. Trebuie să te obișnuiești
cu binele obținut și să te adaptezi noii condiții
sociale. Frustrările nu te ocolesc, anturajul nemaifiind același. Te gândești să te specializezi
într-un domeniu mai căutat pe piața muncii.

Gemeni

22.05 - 21.06

Rac

22.06 - 22.07

Delfinul

Ne transformă
visele în realitate.
Ne este foarte util
în vacanțe și ori de
câte ori călătorim
pe apă, îndepărtând de la noi frica și răul de apă.

19°C | 7°C

Berbec

Firul roșu

Purtat la mâna stângă, firul roșu ne apără de
deochi și de orice intenție
rea a celor din jurul nostru.

Ce mai putem face pentru a pune capăt problemelor și a ne schimba viața în bine?
În cultura tibetană, care stă la baza Feng Shui, curățările spirituale
se pot face în mult mai multe moduri. Deși nu sunt aceleași, unele
seamănă izbitor cu cele din credința creștină. Lăsând deoparte
această știință ambientală și trecând la credințe, tradiții și superstiții
autohtone, care încă se mai păstrează, în special la sate, continuăm
purificarea energetică, prezentând alte câteva mici trucuri!

17°C | 5°C

23

Leu

Ai de rezolvat lucruri importante, dar trebuie să
faci câțiva pași riscanți. Încearcă să te ajuți de
faptul că te afli într-o perioadă în care sunt de
bun augur negocierile, ceea ce-ți va îmbunătăți
situația financiară. Ești prea cheltuitor și dai banii pe ceea ce nu-ți este neapărat util.

Poți fi tras de limbă de unii, poate „îmbătat” de
alții, pentru a se afla marele tău secret. Te complici cu o lume învățată să mintă. Ai însă talentul
de a limpezi lucrurile înainte de a te lăsa prins în
capcană. Ești tentat să abandonezi un proiect
profesional la care ai muncit mult.

23.07 - 22.08

Spre uimirea tuturor, pari a fi o comoară pentru
cei din jur. Harnic, binevoitor, darnic cu cei
apropiați, reușești să te înconjori de un anturaj
select și productiv. Numai că apare tentația de a
tulbura lucrurile tocmai când urmează să culegi
roadele. Gândește-te bine înainte de a acționa!

Fecioară

23.08 - 21.09

Vrei să fii mereu în centrul atenției, iar cei din anturajul tău să-ți împărtășească opiniile. Apar și
oportunitățile de a-ți satisface aceste ambiții, dar
nimic nu te va ajuta prea mult. Treburile
gospodărești devin presante și va trebui să te
detașezi de serviciu măcar pentru câteva zile.

Balanță

22.09 - 22.10

Scorpion

23.10 - 21.11

Săgetător

22.11 - 20.12

Capricorn

21.12 - 19.01

Vărsător

20.01 - 18.02

Pești

19.02 - 20.03

Anumite activități pe care le desfășori la locul de
muncă devin epuizante și enervante. Oricât de
motivat ai fi acum, nu vei reuși să te împarți între serviciu și familie. Frustrările apar și în viața
de cuplu, din cauza unor prieteni care te-ndrumă mai mult spre realizările strict profesionale.

Joci pe mai multe fronturi, până când ajungi să
te încurci în vorbe. Atenție, să nu te încurci și în
fapte! Așa se întâmplă când una spui și alta faci.
La serviciu apar tot felul de disensiuni, pe când
în familie se așterne armonia, romantismul și visarea. Bucură-te de oaza de liniște de acasă.
Accentul cade pe familie, pe care reușești s-o
reunești pentru a sărbători un mic succes al tău.
Te bucuri împreună cu cei dragi, dar ai parte și de
reproșuri, mai ales de la partenerul care ți-a cam
simțit lipsa. Munca de rutină îți scade randamentul și nu mai faci un efort în plus.
Ar trebui să te bucuri de roadele muncii tale, dar
nu reușești, pentru că mereu apare câte o provocare. Fie pe parte profesională, fie pe parte financiară, nu vrei să ratezi nimic. Ești ambițios,
neobosit. Dar apar unele stricăciuni în casă care
te obligă să bagi adânc mâna-n buzunar.

Apare un eveniment în familie pe care ar fi bine
să-l onorezi. Este o ocazie de a reface unele
relații șubrezite cu ceva vreme în urmă, restabilind armonia de altădată. Și totuși, vei trece greu
de această perioadă, deoarece nu vei reuși să
„gestionezi” sentimentele de vinovăție.
Te cuprinde o stare de neliniște pe un fond extrem de tensionat, dar care nu face decât să te
pună în mișcare spre binele tău. Faci tot posibilul
să-ți găsești calea către un viitor mai bun, mai
frumos. Apar și vești bune, dar ar fi ideal dacă nu
ai crede totul.

