
 Berbec 21.03 - 20.04   
Relațiile parteneriale sunt provocatoare. A sosit 
vremea să lămurești fie aspectele vieții de cu-
plu, fie pe cele ale unor colaborări aflate în de-
rulare. Există o mare vulnerabilitate pe acest 
segment, pentru că tu, în primul rând, ești sen-
sibil și concentrat numai pe propria ta persoană. 

Taur 21.04 - 21.05  
Multă lume va dori să-ți vorbească! Însă emoti-
vitatea și subiectivismul sunt accentuate, deci fii 
prudent și evită discuțiile ample. Se pot relua te-
me sau activități vechi. Gândurile tale sunt în-
dreptate spre câștiguri și investiții, dar ar fi bine 
să amâni semnarea documentelor importante. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
O săptămână cu multă muncă la serviciu și în 
plan personal. Dozează-ți eforturile, pentru că 
sănătatea este vulnerabilă și se pot evidenția, 
destul de zgomotos, afecțiuni mai vechi sau mai 
noi. La job există animozități ascunse, conflicte 
ce stau să izbucnească din moment în moment.  

Rac 22.06 - 22.07   
E bine să-ți îndrepți atenția spre persoana iubită, 
copii și hobby-urile dragi sufletului tău. Activitățile 
recreative desfășurate alături de cei dragi te re-
laxează, te amuză și te provoacă să-ți exersezi 
creativitatea. La serviciu se animă atmosfera da-
torită unor sarcini de lucru ce trebuie rezolvate.  

Leu 23.07 - 22.08  
Ești solicitat de multă lume atât la serviciu, cât 
și acasă. Alege-ți vorbele și gesturile cu mare 
grijă, întrucât îți vor fi urmărite cu deosebită 
atenție și criticate în consecință. Foarte impor-
tante sunt acum relațiile pe care le ai cu priete-
nii și protectorii din domeniul socio-profesional. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Vei fi înconjurat de oameni bine intenționați, mai 
mult decât oricând. Dar, emotivitatea și subiecti-
vismul sunt accentuate, așa că îți va fi greu să 
ajungi la un consens chiar și cu tine însuți. Evită 
să povestești despre planurile tale de viitor. Îți 
trebuie odihnă, discreție și dozarea eforturilor. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Planuri de călătorie, de studii, dialoguri cu per-
soane din alte state, activități socio-profesiona-
le. Sunt subiectele principale ale săptămânii și 
bine ar fi să te ocupi pe îndelete de ele. La ser-
viciu ți se cere să reiei unele sarcini mai vechi 
care au rămas nefinalizate sau în neregulă.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Se conturează cheltuieli comune cu alții pe fac-
turi, taxe, servicii sau investiții. Momente bune 
pentru a trasa planuri financiare noi. Cheltuiește 
cu măsură și evită implicarea în câștiguri rapi-
de, dar nesigure. Îți faci planuri de călătorii, 
apar invitații la activități culturale.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ești capricios și puțini reu șesc să-ți intre în grații. 
E o perioadă bună de a-ți face planuri noi și pen-
tru a acorda mai multă atenție nevoilor tale 
sufletești, dar și pentru a studia pe îndelete 
relațiile din preajma ta. Se îmbunătățesc venitu-
rile din activitatea profesională. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Este nevoie să te reorganizezi, să faci reparații 
sau să te ocupi de vânzarea-achiziționarea unor 
bunuri. Fii prudent, deoarece relațiile cu membrii 
familiei sunt distorsionate. Gândirea și comuni-
carea lasă de dorit în această săptămână. Ar fi 
bine să nu te bazezi pe deciziile de acum.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Sunt șanse mari să trasezi direcții noi atât în 
plan personal, cât și profesional. Accentele 
acestor zile se află pe relațiile cu ceilalți, mai 
ales pe relațiile cu partenerul de viață și pe 
relațiile de colaborare. Renunță la ceea ce  
nu-ți este de folos și orientează-te spre altceva.

Pești 19.02 - 20.03 
În relațiile de prietenie se finalizează un capitol 
important. Asta înseamnă că vei renunța la 
unii sau îți vei schimba radical atitudinea față 
de ei. A venit timpul să-ți redefinești conceptul 
de prietenie și să te orientezi, totodată, spre 
alte persoane de o mai bună calitate. 
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Luni 02 
32°C | 15°C
Soare, nori

Marți 03 
34°C | 17°C
Soare, nori

Miercuri 04 
25°C | 19°C
Soare, ploaie

Joi 05 
29°C | 15°C
Soare, ploaie

Vineri 06 
30°C | 15°C
Soare, nori

Sâmbătă 07 
30°C | 17°C
Soare, nori

Duminică 08 
27°C | 15°C
Soare, ploaie
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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

Vacanţa de vară a luat 
sfârșit. Grea, ușoară, 
frumoasă sau mai puţin 
armonioasă, revenirea la 
activitatea de la locul de 
muncă nu trebuie să-și 
pună o amprentă negativă 
asupra copilului tău. El nu 
are nicio vină că tu ești 
un adult în toată firea, cu 
atribuţii și responsabilităţi, 
având în vedere și că, de 
nenumărate ori, nu se 
poate bucura așa cum și-ar 
dori de prezenţa ta.

În general, în familia modernă 
copilul trăiește o adevărată dramă, 
cea a lipsei părinților din viața lui, 
în cea mai mare parte a zilei. Dacă 
în vacanța de vară i-ai oferit câteva 
zile de poveste în sânul familiei, ia-
tă că a venit momentul ca el să re-
vină la grădi sau pe băncile școlii, 
iar tu să te întorci la serviciu și să 
lipsești din nou o bună parte din zi, 
din preajma lui. 

Ei bine, după câteva săptămâni 
în care v-ați jucat, v-ați distrat la 
mare, la munte, la bunici, ați citit 
povești și ați făcut totul împreună, 
suferința micuțului pricinuită de ple-
carea ta ore în șir este accentuată 
și mai mult de faptul că, la grădini-
ță sau la școală, după caz, cunoaște 
și se apropie din ce în ce mai mult 
de puști de vârsta lui care au cel 
puțin unul dintre părinți sau bunici, 
alături de el. Chiar dacă jobul nu-ți 
permite să petreci mult timp cu pri-
chindelul tău, fii conștient de fap-
tul că ai în grijă un suflet care sim-
te nevoia să fie iubit, să fie tratat 
cu multă căldură, încredere și res-
pect. Așadar, în puținele ore petre-
cute acasă cu cel mic, oferă-i multă 
dragoste și transmite-i valorile, cu-
rajul și responsabilitatea. Ascultă-i 
părerile, respectă-i dorințele și în-
cearcă să ții cont de ele ca să nu se 
simtă un intrus în viața ta. Niciun 
sacrificiu nu este prea mare pentru 
binele copilului tău.

    
Lipsești prea mult  

de acasă? Ia-l cu tine la 
serviciu 

Și totuși… chiar și atunci când 
ai un job mai mult decât acaparant 
care te rupe efectiv de copil, există 
posibilitatea să-i fii alături. Provoa-
că-l la o discuție despre activitatea 
pe care o desfășori în momentele în 
care nu poți să fii în preajma lui să-i 

spui povești, să-l alinți, să-i spui cât 
de mult îl iubești. Vorbește-i despre 
jobul care te solicită în toate acele 
ore, despre ceea ce faci la serviciu 
și ajută-l să simtă că face parte din 
lumea ta, că nu îl ignori chiar dacă 
ai de făcut o mulțime de lucruri  im-
portante. Ia-l cu tine la muncă să 
vadă unde și cum îți petreci timpul 
atunci când îi spui că ești nevoit să 
pleci de lângă el fiindcă așa îți cere 
serviciul. Explică-i că stai mai mult 
în acel loc doar ca să vă fie vouă 
mai bine în familie, să trăiți o viață 
mai frumoasă, mai armonioasă, ni-
cidecum ca să nu fii cu el. Acest lu-
cru te va ajuta în primul rând pe ti-
ne să înveți să fii alături de el atunci 
când are nevoie, să nu-l abando-
nezi, indiferent de situația delicată 
în care te afli. Iar pe el îl ajuți să în-
țeleagă ce înseamnă să fie respon-
sabil și de ce e nevoie de asemenea 
sacrificii în viață. 

Dorul îl poate  
îmbolnăvi 

Un lucru extrem de important 
pe care trebuie să-l reții este acela 
că misiunea ta în postura de părin-
te singur trebuie să vizeze alunga-
rea singurătății din trăirile copilului. 

Nu este de glumă. Dacă nu reușești  
să-l faci să înțeleagă de ce îl lași 
mereu singur în casă, el va perce-
pe această experiență ca și cum l-
ai abandona și va căuta să se izole-
ze. Iar toate frământările lui vor pu-
ne bazele refuzului de a sta singur 
în casă pe viitor, de a dezvolta ma-
nifestări anxioase. Se va speria, va 
face crize de furie și e posibil chiar 
să ajungă într-un moment în care 
să pună la punct un plan de răz-
bunare, doar ca să-ți facă rău pen-
tru că îl rănești. Gândește-te serios 
la un lucru. Dacă nu-i dai voie să-
și exprime emoțiile, stările de fapt, 
se îmbolnăvește la propriu. Începe  
să-l doară burtica, să aibă stări de 
vomă destul de des, să acuze dureri 
de cap. E mult mai simplu să eviți 
aceste neplăceri, decât să-i tratezi 
ulterior suferințele fizice pe care le 
dezvoltă de dorul tău.

Oferă-i gânduri bune, 
nu bani 

Faptul că îl ajuți să înțeleagă de 
ce trebuie să stea singur în casă nu 
înseamnă că te obligă să ții mâna 
în buzunar ori de câte ori vii acasă. 
Recompensa materială și financia-
ră creează o ruptură, nu o punte în-
tre tine și el. Te va șantaja mereu, 
și va deveni un mic terorist pentru 
că va aștepta să-i dai fără să fa-
că sacrificii. Cu timpul, va ajunge  
să-i șantajeze și pe cei din jur, oa-
meni care n-au nicio obligație față 
de el, nu doar pe tine. Va crește fă-
ră dorința de a-și aduce contribuția 
în societate, în mediul înconjurător.

GATA CU VACANȚA! 

Cum îți împarți timpul 
între job și copil? 

REŢINE!
 E mic, dar are dreptul să-și spună părerea;
 Ești părintele lui, ascultă-l și pune în aplicare ideile sale bune; 
 Ajută-l să conștientizeze greșelile pe care le face și să-și asume 
consecinţele; 
 Ţine cont de dorinţele lui. 


