
 Berbec 21.03 - 20.04   
Zile bune pentru a te ocupa de datorii, cum ar 
fi taxe, impozite și relaţii cu instituţii financia-
re. Poţi descoperi nereguli în documentele ju-
ridice ce vizează banii și bunurile în comun cu 
alţii. Fii prudent și verifică în permanenţă totul. 
Relaţiile cu străinătatea revin în atenţia ta. 

Taur 21.04 - 21.05  
Săptămâna aceasta o dedici relaţiilor parteneri-
ale și colaborărilor. Sunt posibile dialoguri aprin-
se, reproșuri, iar căderea la pace se face cam 
greu. Fii prudent și tratează totul cu discernă-
mânt, dacă nu vrei să strici anumite relaţii. Devii 
interesat și de plata taxelor și impozitelor. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Partenerul de viaţă îţi poate reproșa faptul că 
ești prea implicat în problemele de serviciu și îţi 
neglijezi rolul din cadrul cuplului. Totuși, se 
con turează aspecte favorabile în plan partene-
rial cu efecte pe termen lung. Foarte active vor 
fi și relaţiile cu prietenii. Totul vine de la sine.  

Rac 22.06 - 22.07   
Relaţiile sentimentale vor fi subiectele tale favori-
te în această săptămână. Există etape din cadrul 
unor relaţii asupra cărora este nevoie să revii și 
să pui lucrurile la punct. Sunt posibile neînţele-
geri, stări de spirit tensionate, dar puterea ta de 
a te adapta te va ajuta.  

Leu 23.07 - 22.08  
Te poţi ocupa cu succes de un hobby sau îi poţi 
antrena, cu succes, pe cei dragi în activităţi re-
creative. Dar, ai multe de făcut și la serviciu. Ba-
zează-te doar pe tine însuţi. Este nevoie să ai în 
vedere odihna și plimbările în aer liber, deoarece 
organismul tău este deja obosit. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Vei fi mai mult pe drumuri. Dialogurile cu persoa-
nele din anturajul apropiat îţi pot crea neplăceri. 
Selectează informaţiile care vin spre tine și nu da 
frâu liber stărilor tale interioare. E o perioadă fa-
vorabilă rezolvării chestiunilor financiare legate 
de credite, datorii, moșteniri, partaje. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Sunt posibile despărţiri definitive de parteneri 
alături de care ai desfășurat o activitate îndelun-
gată. Sau pot exista discuţii conflictuale cu ma-
joritatea celor din jurul tău. Depinde de tine 
cum te raportezi la evenimentele în care ești im-
plicat. Abordează totul cu calm și prudenţă.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Debordezi de energie, vrei să rezolvi multe și 
mărunte. Sigur că simţi în sinea ta un fel de 
barieră în a-ţi scoate la iveală toate imbolduri-
le inimii, însă ai încredere că totul decurge în 
favoarea ta. Relaţiile parteneriale sunt exce-
lente, mai ales din perspectiva financiară.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Sufletul tău are nevoie de o scurtă retragere din 
forfota vieţii. Poate că a venit timpul să stai de 
vorbă doar cu propria-ţi fiinţă și pentru a-ţi alcă-
tui noi planuri de urmat. Sănătatea fluctuează 
destul de mult, așa că fii atent la semnele pe ca-
re ţi le transmite propriul organism. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Ești înconjurat de prieteni încă din primele zile 
ale săptămânii. Întâlniri, dialoguri, sfaturi, soluţii 
ingenioase, toate vor veni către tine într-un caru-
sel. Sunt posibile neplăceri din partea unor oa-
meni în care aveai încredere, dar evită speculaţi-
ile și analizează totul în mod obiectiv.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
E posibil să ai niște discuţii mai delicate cu un șef, 
deci... fii prudent și susţine-ţi punctul de vedere 
cu argumente viabile. Familia îţi este alături și îţi 
oferă tot sprijinul de care ai nevoie. Sunt momen-
te bune pentru a te întâlni cu prietenii și pentru a 
primi sfaturi utile. Unele vești te pot neliniști. 

Pești 19.02 - 20.03 
Se conturează schimbări majore în plan socio-
profesional. Este posibil să primești sarcini de lu-
cru noi sau chiar o funcţie de conducere. Protec-
ţia divină te învăluie în chip misterios și îţi oferă 
tot suportul de care ai nevoie. Ești tentat să te 
ocupi de afaceri mai mult decât oricând. 
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Luni 04 
14°C | 3°C
Soare, nori

Marți 05 
8°C | 4°C
Soare, nori 

Miercuri 06 
7°C | 3°C
Nori

Joi 07 
4°C | 1°C
Soare, nori

Vineri 08 
3°C | -1°C
Soare, nori

Sâmbătă 09 
5°C | -1°C
Soare, nori

Duminică 10 
7°C | -1°C
Soare, nori
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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

POFTIȚI LA O CEAȘCĂ DE SĂNĂTATE!

Ceaiurile care ne scapă 
de gripă și răceală

În formele simple 
ale gripei și 
răcelii, ceaiurile 
pot fi adevărate 
medicamente care 
grăbesc procesul de 
vindecare. Desigur, 
acestea nu înlocuiesc 
tratamentul 
medicamentos 
recomandat de 
specialist, dar ajută 
la ameliorarea 
simptomelor bolii, 
cresc imunitatea și 
scurtează durata de 
convalescență. Iată 
cele mai eficiente 
ceaiuri cu efecte 
benefice în cazul 
gripei și al răcelii! 

Ceaiul de ghimbir 
calmează durerea  

în gât 
Este un remediu excelent pen-

tru infecţiile respiratorii, inclu-
siv pentru gripa sezonieră. Din 
două linguriţe de ghimbir și do-
uă linguriţe de nalbă mare, adău-
gate în două căni de apă și lăsate 
la fiert timp de zece minute, vom 
prepara un ceai recunoscut pentru 
valenţele lui terapeutice în cazul 
durerilor de gât. Mai trebuie doar 
să-l lăsăm la infuzat circa zece mi-
nute, după ce-l luăm de pe foc, și 
să-l strecurăm bine. Din ceaiul pre-
parat consumăm câte trei-patru 
căni pe zi, din care ultima seara, 
înainte de culcare.

 Ceaiul de scorțișoară 
reglează temperatura 

corpului 
Și el are puteri miraculoase în 

lupta cu virozele respiratorii, chiar 
și cu gripa. Infuzia de scorţișoară 
reglează temperatura corpului, 
încălzește extremităţile, distruge vi-
rusul și crește imunitatea, confe-
rind un plus de vigoare întregului 
organism. Punem o linguriţă de pu-
dră de scorţișoară  în 250 de mili-
litri de apă clocotită și lăsăm la in-

fuzat timp de zece minute. Mai ră-
mâne să bem, zilnic, câte două-trei 
căni de ceai de scorţișoară, timp de 
două săptămâni.
 

Ceaiul de cimbru 
vindecă tusea 

Cimbrul are proprietăţi expec-
torante, calmante și antimicrobie-
ne. De aceea, ceaiul obţinut din 
această plantă este unul dintre 
leacurile nelipsite din trusa medi-
cală necesară în infecţiile respira-
torii. Acesta ușurează respiraţia și 
combate tusea. Cum îl preparăm? 
Este foarte simplu. Adăugăm do-
uă linguri de frunzuliţe de cimbru 

peste două căni de apă clocotită 
și le lăsăm la infuzat, cam zece-
cincisprezece minute, în funcţie 
de cât de concentrat îl vrem. Din 
ceaiul preparat, bem câte o ca-
nă, de două ori pe zi. Tot pentru 
grăbirea tratării gripei sau răce-
lii, din cimbru mai putem face și 
un sirop extrem de eficient. Pu-
nem două linguri de cimbru us-
cat și mărunţit bine, într-o cană 
cu apă clocotită. Lăsăm la infu-
zat douăzeci de minute. După ce 
se răcește, adăugăm o ceașcă de 
miere de albine și amestecăm pâ-
nă când preparatul se omogeni-
zează. Zilnic, luăm câte o linguriţă 
din acest sirop. 

Ceaiul de mere 
îmbunătățește funcția 

plămânilor

Merele au un conţinut bogat 
în vitaminele A și C, calciu, pota-
siu, fier  și multe alte săruri mine-
rale care le atribuie proprietăţi te-
rapeutice uimitoare în lupta cu gri-
pa, bronșita și laringita, asigurând 
o mai bună funcţionare a plămâni-
lor. Se obţine prin fierberea fructe-
lor tăiate mărunt și lăsate la fiert 
timp de zece minute. Ceaiul trebu-
ie să-l bem cald, de mai multe ori 
pe zi.  


