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Luni 21 
4°C | 2°C
Nori

Marți 22 
6°C | 2°C
Soare, nori

Miercuri 23 
5°C | 3°C
Soare, ploaie

Joi 24 
9°C | 3°C
Soare, nori

Vineri 25 
11°C | 5°C
Soare, nori

Sâmbătă 26 
7°C | 1°C
Soare, ploaie

Duminică 27 
3°C | -1°C
Ninsoare

21 - 27 decembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Datorită ambiției, la final de an vei avea satis
facții și din punct de vedere profesional. Sănă
tatea va fi la cote maxime până în ultimul mo
ment al anului. Însă, chiar din primele zile ale 
Noului An, te pun în dificultate atribuții noi la 
locul de muncă. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Pentru tine iubirea primează pânăn ultima clipă a 
anului. Și nu este rău, atât timp cât deschizii ochii 
bine și investești sentimente în persoana careți 
răspunde cu aceeași dragoste. Apar și oportunități 
demne de acceptat în plan profesional. Șansa de 
ați crește veniturile este de partea ta. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Ești apreciat profesional sau poate chiar decla
rat angajatul anului și recompensat pentru 
merite. Astrele te ajută să găsești soluții și 
pentru a ieși învingător în lupta cu datoriile 
acumulate în ultima vreme. Sentimental, vei 
trece printro perioadă frumoasă.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Zeița dragostei sporește senzualitatea, făcându
te, mult mai atractiv, mai interesant. În cazul în 
care ești căsătorit, te așteaptă un final de an plin 
de iubire și armonie. La serviciu, vei fi apreciat 
pentru munca ta, dar pășești cu pași mici spre 
evoluție. Banii țiar putea da bătăi de cap.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Dragostea bate și la ușa ta, dacă ești singur. De 
sărbători ai putea începe o frumoasă poveste de 
amor. Deși suntem în pragul vacanței de Crăciun 
și Anul Nou, astrele te favorizează și în plan pro
fesional. Ai șansa să prosperi prin vitalitatea și 
înțelepciunea de care dai dovadă. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Pe final de an, este prost aspectată relația de cu
plu. Ba chiar, dacă ai o relație stabilă vei trece 
printro adevărată furtună în plan sentimental. 
Banii, însă, te vor ajuta să uiți de grijile cotidiene 
măcar de Crăciun și Anul Nou. Vei avea satisfacții 
pe măsura muncii de peste an. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Dacă ești singur în ultimele zile din an, astrele îți 
fac cadou o întâlnire cu o persoană de sex opus 
care nuți va fi deloc indiferentă. Iar dacă ai o 
relație de cuplu tensionată, îți vei găsi liniștea 
alături de partenerul de viață. Și financiar vei fi 
recompensat pe măsura eforturilor.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Te bucuri de liniște și armonie în familie. Din 
păcate, atribuțiile tot mai multe de la serviciu 
și stresul cotidian din ultima perioadă îți iau 
din energie, iar din punct de vedere al 
distracției, sărbătorile acestea ar putea să nu 
fie chiar cele mai reușite din viața ta.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
E perioada în care astrele te ajută săți găsești 
sufletul pereche. Și dacă tot începi să pășești pe 
calea fericirii, vei avea și bani să susții cheltuiala 
care întreține buna dispoziție. Vei fi remunerat 
pentru munca asiduă pe care ai depuso. Și, în 
ciuda eforturilor, nici urmă de epuizare. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Nu sar putea spune că vei tânji după dragoste, 
dar nici nu te vei bucura de vreo iubire de neui
tat. În schimb, vei câștiga bani suficienți cât să ai 
parte de o distracție pe cinste. Apoi, țiar prinde 
bine o revitalizare printrun program de fitness și 
un stil de viață mai sănătos.    

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Tandrețea, stabilitatea și senzualitatea te caracte
rizează cel mai bine șiți aduc împlinirea deplină. 
În viața profesională teai putea bucura de noi 
oportunități ceți vor spori veniturile. Și dacă nu 
vei risipi banii pe lucruri de care nai neapărat ne
voie, vei avea buget consistent. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Sfârșitul anului nu te favorizează, sentimental. 
Uneori îți oferă prilejul de a te bucura de clipe 
frumoase de dragoste, de pasiune, alteori, te în
tristează cu momente de tensiune. Totuși, vei fi 
recompensat cu o îmbunătățire a situației finan
ciare. Sănătatea îți este protejată! 

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

BRADUL, SIMBOLUL VIEȚII. TRADIȚII ȘI SUPERSTIȚII

Cum să atragem banii, iubirea și 
starea de bine în anul care vine 

Împlinirea dorințelor
Vârfurile lui sunt în formă de 

stea și aduc norocul și realiza
rea tuturor dorințelor. Splendidele 
crenguțe verzi de brad simbolizează 
viața și dragostea. Se spune că da
că ne punem o dorință în momentul 
în care îl cumpărăm, ea se va înde
plini. De la momentul achiziționării 
până la împodobitul și desfacerea 
bradului după sărbători sau creat o 
mulțime de credințe, care atrag bi
nele sau răul. Conform tradiției, zi
ua în care aducem bradul acasă es
te cea mai potrivită pentru a ne fa
ce planuri pentru noul an. Se crede 
că acesta ne aduce mai mult curaj, 
putere de muncă și realizări pe mă
sura așteptărilor. 

Restabilirea 
echilibrului 

Dacă avem anumite proble
me de sănătate, în dimineața în 
care decorăm bradul e bine să ne 
spălăm pe față cu apa în care am 
ținut un bănuț și o crenguță mi
că de brad. Se spune că în acest 
mod ne putem lecui chiar și de bo
lile mai severe și ne vom menține 
starea de sănătate tot anul urmă
tor. Se pune că atunci când Fecioa
ra Maria la adus pe lume pe Iisus 
Hristos, un artist foarte sărac era în 
trecere pe lângă ieslea din Betleem 
și a intrat să îl vadă pe micul prunc. 
Cum nu avea niciun cadou, acesta 
sa gândit să facă un joc de jon
glerie cu mingi, iar jocul la făcut 
pe copil să râdă. De aceea, pomul 

vieții, bradul, se împodobește în fi
ecare an cu globuri colorate, iar în 
funcție de culorile alese, anul viitor 
ne va îndeplini dorințele. Așadar, 
decorând bradul cu globuri multi
colore ne putem restabili echilibrul. 
Dacă traversăm o perioadă dificilă, 
cu suferință cauzată de despărțirea 
de partener, datorii și lipsuri financi
are, nesiguranța locului de muncă, 
din brad nu trebuie să ne lipsească 
globurile multicolore. 

Soluții pentru situațiile 
dificile

Globurie albe ne vor aduce 
înțelepciunea de a găsi cele mai 
bune soluții pentru o eventuală 
situație disperată în care ne aflăm. 
Globurile roșii vor atrage în viața 
noastră noi prieteni de nădejde, ce
le albastre ne vor ajuta să punem 
capăt neînțelegerilor din familie, iar 
cele verzi să intrăm în posesia unor 
câștiguri suplimentare. De aseme
nea, globurile galbene ne vor alun
ga temerile. 

Fără spirite rele în casă
De asemenea, din bradul de 

Crăciun nu trebuie să ne lipsească 
nici clopoțeii, care poartă cu ei în
crederea, speranța, optimismul. Mai 
mult, fie ei și în miniatură, clopoțeii 
care aduc colindul magic al urăto
rilor ne vor proteja casa împotri
va spiritelor rele în anul ce va ve
ni. Chiar dacă, anul acesta, suntem 
nevoiți să vedeme și să ascultăm 
colindătorii doar la radio și televizor. 

Visul de a deveni 
părinți 

La finele decorării, e bine săl 
stropim cu apă sfințită și să spunem 
rugăciunea „Tatăl nostru”. De seco
le întregi se crede că puternica ru
găciune rostită în fața bradului aju
tă cuplurile să devină părinți, chiar 
dacă, la momentul respectiv, sănă
tatea nu le permitea săși îndepli
nească acest vis. 

Viață lungă  
și sănătoasă

După sărbători, când atmosfe
ra de poveste ia sfârșit și vine mo
mentul desfacerii pomului, ar fi bi
ne să nu ne grăbim săl aruncăm 
la tomberon. Bradul, simbolul vieții 
eterne, trebuie sădit întro grădi
nă, nicidecum lăsat să se usuce. Se 
spune că așa cum avem noi grijă 
de el, tot așa un îngeraș va veghea 
asupra noastră permanent și ne va 
răsplăti cu o sănătate bună și viață 
lungă. 

Dragoste, bani  
și beatitudine 

Bradul ne poate fi de mare fo
los și în cazul în care aspirăm la un 
salariu mai bun sau la suplimenta
rea veniturilor prin obținerea unor 
colaborări pe termen lung în noul 
an. Conform tradiției, trebuie doar 
să înfășurăm în brad o monedă într
o hârtie și so legăm cu ață roșie de 
o crenguță. 

Se crede că în acest fel, în anul 
care vine vom trece printro perioa
dă înfloritoare și vom avea o stare 
de beatitudine. Moneda este sem
nul stabilității financiare, familiale și 
al dragostei. Schimburile de replici 
dure cu partenerul de viață sau cu 
alte rude se vor rări considerabil, iar 
dacă încă nu avem un partener de 
viață, îl vom găsi în curând.

Natural sau artificial, bradul de Crăciun nu trebuie să ne 
lipsească din casă, de sărbători. Nu doar pentru faptul că 
bătrânul Moș Crăciun vine negreșit în noaptea de Ajun și ne 
lasă sub el mult așteptatele daruri pentru întreaga familie, ci și 
pentru că acesta ne-ar putea schimba viața în anul care vine. 
Iată ce ar trebui să facem când îl cumpărăm și îl împodobim 
pentru a atrage sănătatea, banii și sentimentele frumoase din 
partea persoanelor dragi inimii noastre, în anul 2021! 


