
 Berbec 21.03 - 20.04   
Ești mai prietenos cu oamenii față de care, 
aproape că abordai o atitudine rigidă. Mai mult, 
o să te bucuri din plin de frumusețile naturii. 
După ce ai ajutat pe cineva să iasă din impas, 
ești mai vesel și mai liniștit. Ești și mai conciliant 
cu cei care păreau că vor să te dezarmeze. 

Taur 21.04 - 21.05  
Cuvântul “vreau” este, ca de obicei, la mare preț 
în vocabularul tău. Este bine să vrei, dar este și 
mai bine să reușești să ajungi la ceea ce vrei. 
Mare atenție, cineva îți pune bețe în roate cu 
bună știință. Este posibil să ajungi din nou într-o 
criză financiară care te neliniștește. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
În aceste zile, vei simți nevoia să pui pe hârtie 
vechile tale gânduri machiavelice care acum îți 
gâdilă plăcut orgoliul. Nu de alta, dar ai ajuns 
la concluzia că este bine să afle toată lumea ce 
a simțit un “geamăn de soi” și, în plus, nu se 
știe ce talent ascuns poate naște încercarea.  

Rac 22.06 - 22.07   
Ești preocupat exclusiv de lucrurile practice, care 
să-ți aducă satisfacție și siguranță materială cu 
predilecție. S-ar putea să ai ceva discuții contra-
dictorii cu membrii familiei care, colac peste pu-
păză, vor cu orice preț să îți pui pirostriile. Cu 
diplomație și calm le treci pe toate. 

Leu 23.07 - 22.08  
O săptămână schimbătoare ca vremea. Te vei 
confrunta cu multe evenimente importante de-a 
lungul acestor zile, cu schimbări bruște de stare 
de spirit, totul condimentat cu divergențe cu 
șefii sau cu diverși colaboratori. Cu puțin noroc, 
vei face față tuturor provocărilor. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Treci printr-o perioadă fără… sentimente și plină 
de activități cotidiene. Ești cam împietrit. Ai ceva 
în corp care se pare că se numește suflet, dar pe 
care nu știi să-l folosești. Roagă-ți copiii sau pri-
etenii să te învețe! O scurtă călătorie într-o zonă 
cu aer curat îți va face bine. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Descoperi îndoiala față de o persoană pe care 
până acum o considerai la locul ei. Este drept că 
nu te afectează prea mult, dar trebuie să iei ati-
tudine măcar pentru a-ți menține stabilitatea. Ai 
destulă treabă la serviciu, iar alte afaceri stau 
pe linia de așteptare. Fii puțin mai încrezător!   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei fi guvernat de ambiții, dar în aceeași măsu-
ră și de gânduri boeme. Este bine pentru tine, 
deoarece este momentul să fii cu picioarele pe 
pământ, dar și să găsești în tine energia pen-
tru a depăși anumite schimbări. Nu strică un 
repaus sau măcar un strop de relaxare.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Zilele acestea vei fi aproape tot timpul pe dru-
muri. Însă nu în căutarea timpului pierdut, ci a 
norocului care, paradoxal, fuge de tine. Te superi 
pe tot ce nu îți iese din prima, dar nu ești deloc 
dispus să pierzi vremea așteptând. Așa că, în-
cearcă să fii mai curajos, mai implicat.

Capricorn 21.12 - 19.01 
Ai intrat realmente în priză și nu te mai poate 
opri nimeni, chiar dacă vei produce pagube. O 
avansare pe plan profesional te face să dai mai 
mult randament și să fii mult mai apreciat de 
șefi. În plan personal, te pregătești pentru un 
eveniment aparte. Poate o nuntă sau un botez.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Pentru tine urmează câteva zile de liniște și rela-
xare în sânul familiei, așa cât să faci în ciuda celor 
care speră sau cred că te-au doborât. Este posibil 
să începi să-ți renovezi casa sau să faci o achiziție 
vestimentară costisitoare. Oricum te vei mândri 
cu ceea ce vei face. 

Pești 19.02 - 20.03 
Te izolezi pe zi ce trece. Ți se pare că nu mai faci 
nimic creator pentru viața ta. Cauți certitudinile 
de altădată, despre care știi că ți-au marcat viața 
benefic la vremea respectivă. Poate ar fi mai bi-
ne să nu fii luat în serios prea mult săptămâna 
aceasta, pentru că nu se vor înțelege cu tine. 
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Luni 28 
18°C | 8°C
Soare, nori

Marți 29 
17°C | 8°C
Soare, nori

Miercuri 30 
11°C | 5°C
Soare, ploaie

Joi 31 
8°C | 3°C
Soare, nori

Vineri 01 
10°C | 1°C
Soare, nori

Sâmbătă 02 
14°C | 5°C
Soare, nori

Duminică 03 
14°C | 7°C
Soare, nori

28 octombrie - 03 noiembrie 2019
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

Momentul nașterii are o im-
portanță deosebită și pentru că 
ne influențează personalitatea. Cel 
puțin așa susțin cercetătorii ma-
ghiari care, în urma unui studiu re-
alizat pe 400 de persoane, au ajuns 
la concluzia că oamenii născuți în 
anumite perioade ale anului au o 
mai mare probabilitate de a avea 
anumite trăsături ale personalității. 
De pildă, cei care au venit pe lu-
me în lunile septembrie, octom-
brie și noiembrie sunt mai socia-
bili, se adaptează mai ușor schim-

bărilor și își lărgesc grupul de pri-
eteni cu mai multă ușurință decât 
ceilalți nativi.

 
Ce secrete mai 

știu astrele despre 
tomnatici

Se poate spune că persoane-
le născute toamna sunt caracte-
re independente, puternice, dar în-
zestrate cu foarte multă răbdătoa-
re. Sunt orientate spre o carieră de 
succes, punând de multe ori profe-

sia înaintea problemelor de ordin 
emoțional. Acestea sunt bine orga-
nizate și pot face față cu ușurință 
unor presiuni uluitoare. Gândesc 
mult înainte de a acționa, iar atunci 
când decid să se implice într-o ac-
tivitate, se bazează întotdeau-
na pe rațiune și intuiție. Sunt oa-
meni de acțiune, iar atitudinea lor 
ambițioasă îi influențează în mod 
pozitiv și pe cei din jurul lor. 

Desigur, în viața tomnaticilor 
există și momente în care își do-
resc să mediteze și chiar să tră-
iască în liniște și singurătate dar, 
în același timp, fac tot posibilul să 
nu rateze nicio ocazie de a se distra 
pe cinste. Impredictibili, dar calzi și 
prietenoși. Cam așa s-ar descrie ti-
pologia astrologică a acestor nativi. 
Caracteristicile lor trasate în funcție 
de luna nașterii sunt: 

SEPTEMBRIE: firi precaute, bi-
ne organizate, atente la detalii, stu-
dioase;  

OCTOMBRIE: secretoși, egoiști, 
romantici, hotărâți, sinceri, irasci-
bili;

NOIEMBRIE: caractere ambiți-
oa se, generoase, răbdătoare, capa-
bile de sentimente profunde.

După o vară în care ne-am dis-
trat și ne-am încărcat cu energie 
pozitivă, toamna este anotimpul 
deciziei și angajamentului. Ea adu-
ce întotdeauna cu sine planuri noi, 
provocări și strategii. În plan sen-
timental, sunt o enigmă. Deși la-
să impresia că sunt detașați, ușor 
nepăsători, în realitate se numă-
ră printre cele mai romantice și 
sensibile persoane, având mereu 
tendința de a amesteca rațiunea 
cu sentimentele. De fapt, ei încear-
că să facă alegerile cele mai bune, 
care să mulțumească pe toată lu-
mea. Se îndrăgostesc profund și 
pot oferi foarte multă dragoste. Dar 
au nevoie de încurajare și de multă 
afecțiune pentru a-și deschide su-
fletul. 

Oamenii născuți toamna sunt 
mai prietenoși și se adaptează 

mai ușor schimbărilor

Fiecare dintre noi avem o stare de spirit, un 
comportament care ne caracterizează, ne atribuie 
însușiri care ne disting ca indivizi. Potrivit oamenilor 
de știință, în mare parte, personalitatea ne este dată 
de anotimpul în care ne-am născut. Cum sunt nativii 
sezonului în care ne aflăm? 

Concluzia experților: Anotimpurile influențează substanțele chimice din creier
În schimb, oamenii născuți în lunile de iarnă sunt firi optimiste și au o putere 

mai mare de a trece peste situațiile delicate din viață. Conform cercetării 
realizate de savanți, se pare că nativii sezonului primăvăratic sunt mai energici 
și au o atitudine mai pozitivă, în timp ce nativii din timpul verii trec foarte ușor 
de la o stare la alta, devenind uneori irascibili. Experții pun acest lucru pe 
seama faptului că anotimpurile ne influențează anumite substanțe chimice din 
creier, cum sunt dopamina și serotonina, hormoni care ne controlează starea 
de spirit.


