
 Berbec 21.03 - 20.04   
Te simți epuizat și nu mai poți continua așa. Iar 
acum primești, pe lângă dorința puternică de a 
scăpa de ceea ce te macină zi și noapte, 
primești și suportul necesar pentru a-ți mai re-
zolva din problemele de natură financiară în ca-
re te-ai afundat. Depinde cum speculezi totul.

Taur 21.04 - 21.05  
Ar fi bine să te concentrezi pe carieră. Deși este 
o perioadă de tranziție, la locul de muncă și în 
general pe plan profesional ai mari șanse să duci 
la bun sfârșit ceva ce inițial părea un ideal de 
neatins. Dacă trebuie să dai curs unor situații 
care implică acte, săptămâna îți este oportună. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Dacă în ultimul timp ai fost nevoit să te strecori 
printre tot soiul de situații dificile pentru a nu 
ieși șifonat, ei bine, iată că în această perioadă 
vei fi mereu cu capul sus. Ceva te impulsionea-
ză din ce în ce mai mult să te implici și să 
dovedești că ești un luptător desăvârșit.  

Rac 22.06 - 22.07   
Trebuie să-ți scoți la iveală firea analitică să te 
apuci de pus în balanță. Indiferent care va fi re-
zultatul, nu trebuie să te sperii. Trebuie să te 
gândești la o alternativă, la o schimbare care pe 
viitor ți-ar putea oferi rezultatul scontat. Sunt zile 
favorabile planurilor și ordinii.  

Leu 23.07 - 22.08  
Pentru că vorbim de o perioadă în care agitația 
are prioritate, ar fi bine să încerci să o eviți. Fie 
că va trebui să faci cumpărături, fie că va trebui 
să-ți plătești niște facturi restante, ar fi bine să 
recurgi la un compromis, pentru a evita 
aglomerația și agitația care te-ar putea afecta. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Vei avea încredere că tot ceea ce vei încerca îți 
va oferi o experiență plăcută și nu vei regreta de-
loc. Din păcate, în realitate lucrurile nu vor sta 
așa. Micile aventuri te vor costa bani și încrede-
rea unor prieteni. Ar fi bine să fii mai precaut și 
să nu te bagi în tot ceea ce te ademenește. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Pregătește-te pentru situații care îți pot oferi 
emoții mari sau pentru clipe în care nu te vei mai 
putea ascunde după deget și vei fi nevoit să te 
justifici. Cu siguranță nu vorbim de o săptămână 
ușoară, dar nici extrem de grea. Orice destăinu-
ire pe care o faci îți poate elibera sufletul.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Ești capabil să-ți exprimi mai bine gândurile, 
sentimentele, nevoile, dar și să pui piciorul în 
prag atunci când simți că nu mai poți. Ești sin-
gurul care poate spune dacă viața ta are nevo-
ie de o schimbare sau poate continua în 
aceeași manieră, ca și până acum.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
În această perioadă ai energie suficientă să 
mergi după ceea ce îți dorești. Vei avea ocazia să 
arăți lumii de ce ești în stare. Te lupți pentru pro-
priile drepturi mai mult ca de obicei. Soarele și 
Venus te determină să vorbești cu toți și să 
călătorești. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Zilele acestea îți pot aduce atât clipe de bucurie, 
dar și clipe în care vei sta cu nervii încordați. Pe 
de o parte vei avea o oportunitate profesională 
de care nu te vei putea agăța încă. Iar, pe de al-
tă parte,  vei ajunge la concluzia că faci bine 
pentru toți, dar pentru tine nu face nimeni nimic.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
O perioadă în care ai șansa să-ți mai tragi sufletul, 
să te mai relaxezi și să te mai eliberezi de lucruri-
le stresante. Cu siguranță acest lucru te va moti-
va să profiți din plin și să nu ceri mai mult. Din pă-
cate, perioada de relaxare se va simți și în porto-
felul tău, care se golește pe zi ce trece. 

Pești 19.02 - 20.03 
Săptămâna care urmează poate însemna mai 
mult decât ți-ai fi putut imagina. Este o perioadă 
în care vei reuși să ajungi mai aproape de sufle-
tul celor dragi, al prietenilor și chiar al colegilor 
de muncă. Deschiderea ta sufletească îi face pe 
mulți să te aprecieze la superlativ. 
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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

Un grup de cercetători de la 
Universitatea New Orleans din Sta-
tele Unite ale Americii au constatat, 
în urma unui studiu, că Luna plină 
are un anumit efect asupra psihicu-
lui uman. Cu toate că legătura din-
tre ciclitatea astrului ceresc și să-
nătatea minții nu a fost încă valida-
tă, la nivel mondial există spitale de 
psihiatrie care au adoptat protocoa-
le de îngrijire specială în momentul 
în care este Lună plină. Unul dintre 
efectele negative pe care le poa-
te avea Luna plină asupra sănătății 
noastre este insomnia. 

Potrivit specialiștilor în astrofi-
zică de la Geneva, o explicație ar fi 
aceea că Luna emite radiații elec-
tromagnetice care acționează asu-
pra electronilor din celulele corpu-
lui. În nopțile cu Lună plină, aces-
te radiații pot avea efect excitant, 
crescând riscul de a deveni mai ner-
vos, mai agitat și de a avea tulbu-
rări de somn. 

Facem infecții 
Cele mai frecvente probleme de 

sănătate depistate în săptămânile 
cu Luna în creștere sunt infecțiile. 
Iar circa 40% dintre infecții sunt ce-
le urinare și sunt întâlnite, în spe-
cial, la femei. Specialiștii au cerce-
tat în laborator acest fenomen și au 
ajuns la concluzia că bacteriile se 
înmulțesc mult mai ușor în această 
perioadă, proces ce conduce la in-
flamarea vezicii și scăderea imuni-
tății organismului. pH-ul urinar ni se 
va diminua atunci când e Lună no-
uă sau când Luna e în descreștere.

Ne cade părul 
Probabilitatea de a pierde mai 

multe fire de păr de pe cap es-
te mult mai mare în serile cu Lu-
nă plină. Explicația științifică ar fi 
aceea că astrul ceresc contribuie în 
acest timp la creșterea semnificati-

vă a vasodilatației și a debitului va-
selor capilare, favorizând ruperea fi-
relor de păr mult mai ușor decât în  
restul zilelor. Ca să ne mândrim cu 
un păr frumos, sănătos și străluci-
tor, cel mai bine e să-l tundem când 
Luna e în creștere. 

Ne dor articulațiile
Durerile de articulații, în speci-

al cele cauzate de boli reumatisma-
le, sunt mai frecvente și mai acute în 
această perioadă. Cercetătorii pun 
disconfortul cauzat de aceste simp-
tome pe seama faptului că, în serile 
cu Lună plină, substanțele fluide din 
organism devin mai acide, iar acidi-
tatea în exces se acumulează în li-
chidul sinovial. 

Avem picioarele grele 
Forța atracției lunare ar putea fi 

de vină și pentru acutizarea varicelor 
și a afecțiunilor vaselor de sânge. Da-
că avem pereții vaselor sanguine prea 
fragili, pe fondul creșterii volumului li-
chidelor din organism, ne putem con-
frunta cu sindromul picioarelor grele. 
De asemenea, sângerarea leziunilor 
dobândite accidental pot fi mai puter-
nice în această perioadă, iar procesul 
de vindecare ar putea fi întârziat. 

Luna plină ne afectează 
sănătatea. Iată cum! 

ORGANISMUL NOSTRU SE DETOXIFICĂ MAI BINE CÂND E LUNĂ PLINĂ 
Dacă ne punem în gând să urmăm o dietă cu fructe și legume pentru 
detoxifierea organismului, cele mai mari șanse de reușită le avem în astfel 
de perioade. Asta pentru că Luna plină favorizează eliminarea rapidă a 
toxinelor. În acest fel ni se îmbunătățește și circulația sanguină. Așadar, 
Lunii i se atribuie tot felul de influențe. De pildă, unii sunt de părere că Luna 
plină are efecte adverse în cazul intervențiilor chirurgicale, provocând de la 
complicații ale leziunilor până la hemoragii grave. Se mai întâmplă și acum ca 
specialiștii să se confrunte cu dorința pacienților de a fi operați doar atunci 
când Luna este în descreștere. Cu toate acestea, nu există dovezi clare care 
să ateste legătura dintre fazelele Lunii și operațiile nereușite sau intervențiile 
realizate cu succes.  

Din cele mai vechi timpuri se crede că în nopțile cu Lună 
plină anumite persoane sunt mai nervoase decât de 
obicei. Se mai spune că în serile în care mândra Lună 
se mărește, durerile reumatismale se simt mai acut, 
iar problemele venoase sunt mai frecvente. O fi sau nu 
adevărat? Iată ce spun experții despre acest lucru! 


