
 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei avea multe discuţii legate de bani, care-ţi 
vor transforma săptămâna într-o continuă ne-
gociere. Proiectele tale pot da rezultate foarte 
bune, dar va fi nevoie să lupţi pentru ele. Pla-
nurile ţi se vor schimba pe neașteptate și nu 
vei primi un răspuns sigur în această perioadă. 

Taur 21.04 - 21.05  
Nu faci multe eforturi în această perioadă, pen-
tru a te remarca profesional. Nu e vorba doar de 
mai multă muncă, ci și de învăţarea unor lucruri 
noi care ţi-ar putea scoate CV-ul din banal. Vei 
avea spor în tot ceea ce întreprinzi, cu condiţia 
să-ţi faci un program de lucru eficient. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei fi nevoit să înveţi să comunici mai bine cu 
par tenerul de viaţă. Deși pui foarte mare accent 
pe comunicare în teorie, vei dovedi că ești des-
tul de nerăbdător și insensibil în practică. Parte-
nerul nu se va mai mulţumi cu vorbe mari, ci va 
aștepta o schimbare vizibilă de atitudine.  

Rac 22.06 - 22.07   
O săptămână reușită în ceea ce privește negoci-
erile de orice fel. Fie că este vorba de o mărire 
de salariu sau de realizarea unor planuri cu per-
soana iubită, șansa e de partea ta. Vei ști să-ţi  
impui voinţa fără să creezi antipatii în jurul tău, 
iar succesele de acum vor avea consecinţe.  

Leu 23.07 - 22.08  
Profesia va fi pe primul plan pentru tine, în 
această săptămână. Relaţia cu superiorii va fi un 
pic mai tensionată decât până acum, dar te vei 
destinde ușor. Trebuie doar să mai renunţi puţin 
la orgoliu și să accepţi că nu ești perfect. O re-
acţie bună la critică va fi privită cu admiraţie. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
În aceste zile, vei fi surprinzător de creativ și 
spontan în relaţia de cuplu. Partenerul tău se va 
bucura de multe surprize și momentele plăcute 
petrecute împreună se vor ţine lanţ. Din păcate, 
această stare ludică în care te afunzi va avea 
efecte negative asupra planului profesional. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Fără niciun dubiu, centrul tău de interes pentru 
săptămâna care începe acum va fi dragostea. 
Dacă ești singur, vei începe să cauţi ceva serios, 
sau chiar te vei gândi să reiei o fostă relaţie. În 
cazul în care ești într-o relaţie, vei dori să faci un 
pas înainte. Finanţele trec pe planul doi.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
O perioadă foarte favorabilă dialogului. Orice 
probleme ai avea cu cei din jur, orice conflicte, 
deschise sau latente, acum este momentul să 
le pui pe tapet. Vei fi extrem de convingător și 
șarmant, așa că ai toate șansele să fii mulţu-
mit de rezultatele discuţiilor pe care le porţi.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Săptămâna aceasta se va caracteriza printr-o lip-
să totală de sincronizare cu tot ceea ce este în ju-
rul tău. Vei întârzia mult, poate chiar și dintr-o 
problemă de sănătate mai veche. Și totul pare să 
aibă consecinţe. Nu vei respecta termenele care 
ţi se impun și vei uita  lucruri importante.

Capricorn 21.12 - 19.01 
Te vei concentra foarte mult asupra familiei în zi-
lele ce urmează. O rudă apropiată îţi va cere un 
ajutor financiar. Dar, înainte de a sări cu banii, ar 
fi bine să impui niște condiţii clare de restituire a 
sumei. Altfel se va profita de bunăvoinţa ta. Și 
vei avea și multe cheltuieli pentru casă.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Săptămâna aceasta vei fi cam dezorientat în ceea 
ce privește situaţia ta profesională. Vei primi tot 
felul de propuneri în doi peri din mai multe părţi 
și nu vei ști ce să crezi. Cel mai bine ar fi să te 
concentrezi asupra jobului actual, pentru că așa 
ai avea mai multe șanse să evoluezi. 

Pești 19.02 - 20.03 
Pentru tine, urmează o săptămână a reluărilor. 
Te întorci la proiecte pe care le reiei de la capăt 
și acţiuni pe care trebuie să le regândești. Vei fi 
nevoit să repeţi până și vorbele care nu ţi-au fost 
bine înţelese de cei din jur. Până și sentimental 
vei fi tentat să reînnozi o fostă relaţie. 
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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

 Îi crește capacitatea de autoliniștire;
 Îi dezvoltă orientarea în spaţiu; 
 Îl ajută să aibă un control motor mai bun;
 Îi formează capacitatea de imitare a unor gesturi; 
 Îi îmbunătăţește contactul vizual; 
 Îi formează abilitatea de a se opri la un semnal auditiv sau chiar vizual;
 Îl ajută să facă vocalize, onomatopee pe care să le asocieze  
      cu anumite mișcări;
 Îi formează abilităţi de a răspunde la comenzi simple;
 Îi dezvoltă memoria. 

Părinţi, Jurnalul de Ilfov vă va spune 
când vă puteţi programa copilul la terapie! 
Conform surselor Jurnalului de 
Ilfov, toţi copiii cu dizabilităţi vor fi 
acceptaţi la terapia cu delfini. După 
ce se obţin toate avizele necesare 
desfășurării acestui program în 
cadrul Delfinariului de la Constanţa, 
micuţii vor fi acceptaţi pe baza 
diagnosticului medical și, evident, a 
înscrierii, în prealabil. Jurnalul de Ilfov 
vă va anunţa, la data respectivă, când 
și cum vă puteţi programa copilul la 
tratament și ce costuri va implica 
terapia. Vom reveni cu amănunte. 
Până atunci, însă, ar fi bine să știţi 

că, în Europa, terapia asistată cu 
delfini se realizează în Germania, 

Spania, Turcia și Ucraina. 

Beneficiarii primelor tratamen-
te ar urma să fie copiii cu tulburări 
psihice. Potrivit specialiștilor, delfi-
nii pot să simtă o deficienţă la co-
pilul cu care lucrează, deoarece își 
pot folosi sonarul biologic extrem 
de precis pentru a analiza corpuri-
le umane și a sesiza deficienţele. La 
rândul lor, micuţii cu astfel de pro-
bleme, având o afinitate puternică 
faţă de animale, vor deveni mai co-
municativi, vor învăţa să-și exprime 
emoţiile, să respecte reguli și chiar 
să-și asume diverse sarcini. 

Delfinii au o capacitate 
mai mare de creier 
disponibilă decât 

oamenii
„Creierul de delfin, este mai 

mare decât cel uman (ajunge la o 
greutate de 1.700 g). În plus, oa-
menii folosesc o mare parte din 

capacitatea creierului la prelucra-
rea de informaţii disponibile pri-
vind menţinerea balansului și echi-
librului. Delfinii, datorită faptului că 
trăiesc într-un mediu plutitor unde 
gravitaţia joacă un rol mai puţin im-
portant, dau posibilitatea creierului 
să fie disponibil pentru prelucrarea 
altor sarcini. 

În concluzie, delfinii au o ca-
pacitate mai mare de creier dis-
ponibilă decât oamenii. Prin urma-
re, atunci când ne referim la abili-
tăţile delfinilor, observăm că avem  
de-a face cu creaturi inteligente ce 
au capacităţi mai mari sau egale cu 
ale fiinţei umane.Terapia asistată 
de delfini (DAT), a fost inventată cu 
mai bine de 30 ani în urmă și, de 
atunci, a fost aplicată ca un trata-
ment alternativ pentru o mare vari-
etate de tulburări mintale și fizice”, 
explică specialiștii site-ului psiholo-
gieconstanţa.ro. 

Staţi liniștiţi!  
Copiii vor fi permanent 

în siguranţă 
Antrenorii specializaţi le vor 

crea micuţilor un cadru terapeutic 
fascinant. Aceștia îi vor însoţi pe tot 
parcursul ședinţei, îi vor îndruma și 
le vor explica tot ceea ce li se în-
tâmplă. 

În plus, delfinii sunt printre 
cele mai inteligente animale din-
tre toate vietăţile pământului. “Dr. 
Ken Marten, de la Sea Life Park 
Hawai, a demonstrat recent că 
delfinii se recunosc în oglinzi. Es-
te un element definitoriu, deoare-
ce arată că sunt conștienţi de sine, 
o trăsătură pe care o întâlnim doar 
la oameni și maimuţe. Dr. Wayne 
Batteau a reușit să-i înveţe să re-
cunoască aproximativ 40 de cu-
vinte vorbite, iar dr. John C. Lilly 
a reușit să-i înveţe să imite câte-
va cuvinte în limba engleză. Delfi-
nii se descurcă cel mai bine în ce-
ea ce privește înţelegerea limbaju-
lui uman decât orice altă creatu-
ră”, mai spun psihologii. Sesiuni-
le de lucru cu delfinii vor dura 30 
de minute.  

În curând 
Și copiii din România vor 

putea face terapie cu delfini
Terapia cu delfini ar ajuta copiii cu nevoi speciale să înveţe să-și 
comunice dorinţele și necesităţile, să dezvolte comportamente 
corecte și să se recupereze mai ușor. Delfinariul din Constanţa are 
deja personal calificat în domeniu și, dacă se vor obţine toate avizele 
necesare, din toamnă, specialiștii vor începe să lucreze cu micuţii.  

Rezultatele ședinţelor 
Cum poate  
schimba  
un delfin viaţa  
unui micuţ cu dizabilităţi


