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Luni 03 
33°C | 18°C
Soare, nori

Marți 04 
34°C | 18°C
Soare

Miercuri 05 
31°C | 19°C
Soare, ploaie

Joi 06 
31°C | 18°C
Soare, ploaie

Vineri 07 
31°C | 21°C
Soare, nori

Sâmbătă 08 
33°C | 21°C
Soare, ploaie

Duminică 09 
30°C | 19°C
Soare, ploaie

03 - 09 august 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Nimic nu ți se pare imposibil de făcut și nicio cul-
me greu de atins, câtă vreme știi exact cine ești, 
ce poți și încotro te îndrepți. Această perioadă 
aduce, pentru tine, experiențe care-ți confirmă 
puterea, îți cresc încrederea în tine și te ajută să 
atingi succesul în orice îți propui să faci. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Intri într-o etapă plină de noutăți și vești bune, 
dar reușita depinde de energia pe care o inves-
tești în țelurile propuse. Cât timp îți menții inte-
resul viu, energia și entuziasmul la cote maxime, 
totul va merge excelent, deci spune cu tărie azi: 
orice se poate! Ești cuprins de o pasiune nouă. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Iubirea și romantismul continuă să înflorească. 
Tu și partenerul tău veți participa la diferite 
evenimente sociale. Există posibilitatea ca o 
persoană apropiată amândurora să facă pla-
nuri de nuntă și va dori să vă invite și pe voi. 
Nu fi surprins dacă îi dă idei partenerului tău.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Puterea ta stă în abilitățile de comunicare, în eloc-
vența și convingerea cu care transmiți me sajele. 
Orice conversație sau negociere poate fi întoarsă 
cu ușurință în avantajul tău, cu ajutorul argumen-
telor de o logică imbatabilă. Nu împinge lucrurile 
prea departe, prin dominare și manipulare.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Rezolvarea problemelor tale în dragoste ar pu-
tea fi amânată deoarece atât tu, cât și partene-
rul tău sunteți supraîncărcați cu responsabilități 
și vă aflați în imposibilitatea de a avea mai mult 
timp pentru voi. Nu lăsa ca nesiguranța să pună 
stăpânire pe gândurile tale.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Nemulțumirile legate de bani nu reprezintă altce-
va decât o motivație în plus pentru a  te mobiliza 
și a materializa niște dorințe. De inspirație nu duci 
lipsă, de sprijin din partea familiei nici atât, așa că 
acum e momentul pentru a face primul pas în 
direcția transpunerii unor aspirații în realitate. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Uneori, a pune punct unei situații din care nu 
mai ai nimic bun de câștigat e cea mai mare do-
vadă de voință. Asta trebuie să faci și tu! Să-ți 
iei inima în dinți și să spui adio acelei situații ca-
re ar fi trebuit să dispară mai demult din calea 
ta. Te vei simți mult mai bine fără acel lucru.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Stai prea mult să analizezi o problemă, când 
ea ar putea avea o rezolvare mult mai simplă. 
Ai ajuns la niveluri prea complicate ale acelei 
situații și e normal să te încurci deja în detalii. 
Vezi că dacă sapi prea adânc, descoperi ele-
mente pe care nu vei ști să le gestionezi.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Ceva drag ție se apropie de sfârșit. Tot ce-i fru-
mos se încheie, la un moment dat, vei rămâne cu 
amintirile plăcute, cu trăirile acumulate, dar tre-
buie să te detașezi și să mergi mai departe. Nimic 
nu-i veșnic: nici iubirea, nici fericirea, nici vacanța. 
Bucură-te că ai avut parte de ele! 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Pentru că ți-a cam dispărut interesul de a iubi, 
riști să îți petreci o mare parte din săptămână 
simțindu-te singur. Și totuși… partenerului îi este 
dor de tine, așa că nu vei fi singur mult timp. Dar, 
până atunci ar fi bine să faci lucruri care îți plac, 
cum ar fi citit sau diverse preocupări artistice.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Nu primești reacții pozitive ori de câte ori vorbești 
despre planurile tale de viitor. Dimpotrivă, unii, 
mai critici din fire, încep să comenteze tot ce ai tu 
de spus, cu riscul de a te influența negativ cu ati-
tudinea lor pesimistă. Nu are rost să pleci ure-
chea la comentariile lor malițioase.  

 Pești 19.02 - 20.03 
Ai ajuns la finalul unei acțiuni și trebuie să te 
confrunți cu o judecată atentă. Chiar dacă nu e 
tonul pe care l-ai fi așteptat, ceea ce auzi e bine-
meritat și îți va fi de folos, ca atare nu privi anali-
za la care ești supus ca pe un atac la persoană, ci 
ca pe o reflectare sinceră și justă a faptelor tale. 

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

Canicula a pus deja stăpânire 
pe zonele din sudul țării, așa 
că aerul va fi irespirabil în 
această perioadă. Și totuși, 
oricât de multe grade vor fi în 
termometre, vom putea suporta 
căldura cu ușurință folosindu-ne 
de mijloacele pe care le avem la 
îndemână.  

Pe plină vară, o mare parte din 
venituri se duc pe procurarea mij-
loacelor de menținere a temperatu-
rii confortabile în locuință. Ce facem, 
însă, când nu ne putem lăuda cu un 
buget generos? “Există soluții sim-
ple, cum ar fi ventilatoarele de tavan 
sau tragerea draperiilor pe timpul zi-
lei, care pot răcori casa și pot redu-
ce energia pe care trebuie să o con-
sume un aparat de aer condiționat”, 
explică dr. Rick Smith, directorul 
Asociației Apărare pentru Mediu din 
Canada. Așadar, cum să ne răcorim 
cu bani puțini, în zilele caniculare? 

 
Ventilăm casa  

Dacă nu avem  un aparat de aer 
condiționat și nici bugetul nu ne per-
mite să achiziționăm unul, putem să 
folosim un ventilator. Aerul emis de 
ventilator ne va da senzația de ră-
coare. Dacă vrem să amplificăm ră-
coarea din casă, punem trei – patru 
sticle cu apă rece în fața ventilato-
rului. Pentru că, în cel mult o oră, 
se vor încălzi, trebuie să schimbăm 
apa cât mai des. Cel mai indicat ar 
fi ventilatorul special, care pulveri-
zează și apă. 

Tragem draperiile 
Dimineața și seara, pe răcoa-

re, ținem ferestrele larg deschise ca 
să aerisim bine casa. La orele amie-
zii, când soarele strălucește cu pu-
tere, le închidem și tragem draperi-
ile. Economisind lumină vom atrage 
și mai multă răcoare.

 
Îmbrăcăm geamurile  

în folii reflectorizante 
Cumpărăm folii reflectorizante 

și îmbrăcăm ferestrele cu ele. Aces-
tea nu permit pătrunderea căldurii 
în locuință. 

 Ținem florile  
în camera în care stăm 

cel mai mult 
Și florile de apartament ne-ar 

putea aduce un plus de protecție în 
fața razelor de soare. Plantele înalte 
țin umbră, reîmprospătează aerul și 
ne aduc un plus de răcoare în casă.

Folosim 
electrocasnicele  

mai puțin 
În zilele toride de vară, ar fi bi-

ne să schimbi și regimul alimen-
tar. Consumăm mai puține alimente 
preparate termic și mai multe sala-
te, fructe, legume și gustări de va-
ră. Astfel vom folosi aragazul și res-
tul electrocasnicelor mai puțin de-
cât în zilele obișnuite, ceea ce ne 
menține aerul mai răcoros în casă. 
Să nu uităm că aspiratorul, calcula-
torul, televizorul, aparatul de cafea 
și chiar becurile, emit căldură când 
sunt în stare de funcționare. 

 
Facem dușuri reci  

cât mai des 
Dușurile reci și dese sunt mai 

mult decât binevenite. Dacă nu avem 
posibilitate să facem cât mai multe 
dușuri pe zi, la serviciu sau oriunde 
ne-am afla, ne putem răcori aplicând 
pe piele prosoape sau batiste îmbi-
bate în apă rece. Sau… luăm cu noi 
un pulverizator cu apă rece și pulve-
rizăm din când în când corpul, aco-
lo unde simțim nevoia. Tot un truc 

eficient este și punerea apei rece la 
încheieturile mâinilor. Apa rece are 
cel mai puternic efect anti-termic, la 
vreme de caniculă. 

Bem măcar doi litri  
de apă pe zi

Hidratarea este extrem de im-
portantă acum. Este necesar să con-
sumăm cel puțin doi litri de apă pe 
zi, iar când ne simțim trupul supraîn-
călzit, punem apă rece la încheietu-
rile mâinilor, gleznelor și pe grumaz. 
Rămânem așa circa 15 secunde. 
Vom resimți răcoarea timp de o oră.

 
Mâncăm cât mai 

multe fructe și legume 
proaspete 

Mai mult decât oricând, din 
alimentația zilnică nu trebuie să 
ne lipsească legumele și fructele 
proapsete. Conțin o mare cantitate 
de apă, deci hidratează. 

Ne stropim cu ceai  
de mentă 

Preparăm un ceai din frunze de 
mentă și-l băgăm la frigider. Când 
se răcește, îl punem într-un pulveri-
zator și stropim corpul cu el.

Zonele bogate  
în vegetație ne oferă 

un plus de răcoare 
Dacă locuim la curte, ne putem 

crea o oază de verdeață în fața casei. 
Plantând arbori sau plante cât mai 
înalte în jurul casei, limităm cantita-
tea de căldură care va pătrunde în 
locuință. Pentru cei care locuiesc în 
zone umbrite, diferența este remar-
cabilă. În acest mod ne vom bucura 
și de un aer mult mai curat. Atenție, 
însă, la poduri și mansarde! De re-
gulă, acestea se încing și emană căl-
dură. De aceea, e nevoie să fie bi-
ne izolate. Mare atenție și la gradul 
de umiditate din locuință! Umiditatea 
sporește senzația de căldură, așa că 
în aceste zile nu este indicat să se 
usuce rufe în casă sau să se prepare 
mâncăruri care produc aburi. 

Cum să ne asigurăm 
confortul termic în zilele 

toride, cu bani puțini?

MITURI DESPRE RĂCORITOARE
Berea răcorește 

FALS! O bere rece îți dă senzația de răcorire pe moment însă, în scurt timp, 
conținutul caloric ne încinge și mai tare, 

Înghețata răcorește 
FALS! Delicioasa înghețată ne răcorește doar pentru câteva secunde. 
Zahărul ne aduce un aport de calorii care ne supraîncălzesc corpul, 

Sucurile răcoresc 
FALS! Toate sucurile din comerț, care conțin zahăr, au efect răcoritor doar 
pentru moment. În plus, băuturile care au zahăr și cofeină au și un puternic 
efect diuretic. 

Iaurtul răcorește 
ADEVĂRAT! O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca un pahar de apă.


