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Luni 07 
31°C | 19°C
Soare, nori

Marți 08 
27°C | 17°C
Soare, nori

Miercuri 09 
28°C | 18°C
Soare, nori

Joi 10 
29°C | 16°C
Soare

Vineri 11 
27°C | 18°C
Soare, nori

Sâmbătă 12 
27°C | 16°C
Soare

Duminică 13 
28°C | 15°C
Soare

07 - 13 septembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Informații neașteptate ar putea să ajungă la tine 
printr-un prieten apropiat. Vei realiza că aceste 
informații sunt importante, așa că, asigură-te că 
toate liniile de comunicare sunt deschise. Ești 
capabil să înveți câteva lecții importante despre 
a lucra în armonie cu diverse grupuri. 

 Taur 21.04 - 21.05  
S-ar putea să încasezi o sumă importantă care ți 
se cuvine pentru o activitate prestată mai de-
mult. Poți să îți faci planuri pentru o investiție, dar 
ar fi bine să nu te grăbești să iei o decizie. Nu-ți 
sunt recomandate călătoriile lungi. Petrece-ți tim-
pul liber împreună cu persoana iubită. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Alți oameni ar putea avea opinii opuse despre 
cum ar trebui să se facă lucrurile. Fii pregătit 
pentru luptă, pentru că ei ar putea avea limbile 
ascuțite. Compromisul este cheia pentru găsirea 
unor soluții care vor funcționa. Realizezi că cea 
mai bună soluție e cea în care nimeni nu credea.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Se dezvăluie o parte a dilemelor tale și ar trebui 
să fii ochi și urechi. Păstrează-ți mintea deschisă! 
Lasă-i pe ceilalți să termine tot ce au de spus, 
înainte de a trece la concluzii. Probabil e mai bi-
ne să-ți vezi de treaba ta, fără lua în considerare 
totul. Spune-le tot ceea ce gândești, fără sfială!   

 Leu 23.07 - 22.08  
Dacă nu ai niciun motiv real de a călători, ar fi 
bine să-ți faci unul. Ideea este că a venit timpul 
să scapi de împrejurimile actuale și să explorezi 
alte moduri de a trăi. Și totuși… Dacă timpul nu 
este tocmai potrivit pentru a pleca într-o călăto-
rie, fă cel puțin un plan de deplasare. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Este posibil să nu fii de acord chiar cu tot ceea ce 
auzi în această săptămână, dar măcar încearcă 
să asculți ce au oamenii de spus și să treci prin 
filtrul gândirii tale astfel încât, la final, să-ți spui 
punctul tău de vedere. Nu respinge alte opinii 
doar pentru că sunt noi și diferite de ale tale. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ai puterea de a transmite un mesaj puternic 
celorlalți, deci, nu renunța la această ocazie 
pentru a-ți exercita mintea acută. Poți găsi, de 
asemenea, persoane care te vor ajuta să fii mai 
degrabă argumentativ. Nu lăsa acest lucru să te 
împiedice să-ți exprimi gândurile reale.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ești hotărât să începi ceva nou. E o săptămână 
favorabilă activităților intelectuale și ai ocazia să 
te afirmi în societate. Cu prilejul unei întruniri, 
este posibil să te remarce o persoană de sex 
opus. Recomandarea este să dai dovadă de cât 
mai multă prudență în tot ce spui și ce faci.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
E posibil să aibă loc unele schimbări benefice în 
viața ta sentimentală. Ai tendința să fii foarte ac-
tiv în plan social și s-ar putea ivi ocazia să legi o 
nouă relație de prietenie. Nu este exclus ca 
această relație să se dovedească durabilă și foar-
te frumoasă. De tine depinde cum te implici. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
La locul de muncă sau în afaceri, ar fi bine să 
amâni deciziile importante și activitățile care ne-
cesită un efort deosebit. Ar fi de dorit să te limi-
tezi numai la activitățile de rutină. Nu ar fi exclus 
nici să te întâlnești cu un prieten vechi, în com-
pania căruia să-ți recapeți buna dispoziție.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Persoane din jurul tău și-ar putea pierde încrede-
rea în tine din cauza acțiunilor tale. Păstrează-ți 
gândurile abrazive și critice! În aceste zile, 
perfecțiunea este un subiect fierbinte în mintea 
ta. Înțelegi că singura persoană pe care o poți 
controla în aceste momente ești tu.  

 Pești 19.02 - 20.03 
Deși ai un program destul de încărcat, ai sufici-
entă energie pentru a face față tuturor proble-
melor. Încearcă să perseverezi, fiindcă ai șanse 
să depășești toate obstacolele. Situația financia-
ră ar putea să nu fie foarte bună în această peri-
oadă, dar nici nu reprezintă o problemă gravă.  

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

A trecut vacanța de 
vară, iar odată cu zilele 
minunate în care au 
domnit liniștea, relaxarea 
și veselia ce au creat 
o atmosferă deosebit 
de frumoasă în familie, 
bucuria din sufletul nostru 
poate fi tulburată de 
revenirea la problemele 
cotidiene, banii insuficienți 
și responsabilitățile de la 
locul de muncă. 

În aceste condiții, pentru a in-
tra mai ușor în ritmul vieții, es-
te musai să  învățăm să ne adap-
tăm, să ne facem mici bucurii, ast-
fel încât să avem parte de mai mul-
te momente frumoase acasă și la 
serviciu. Iată câteva sfaturi menite 
să ne alunge nostalgia zilelor libere 
de vară și să ne facă, din nou, ener-
gici și productivi!  

Stresul, presiunea și dezechili-
brele emoționale apărute odată cu 
venirea lunii septembrie care coin-
cide cu sfârșitul vacanțelor, reveni-
rea la serviciu, la școală și la toa-
te celelalte activități cotidiene, pot 
să ne afecteze foarte multe aspecte 
ale vieții personale și profesionale. 
Iar unele dintre cele mai de temut 
aspecte sunt ca această perioadă 
de acomodare la cotidian, să-și pu-
nă adânc amprenta pe relația cu 
partenerul de viață, copiii, colegii 
de serviciu sau superiorii 
ierarhici. Și totuși, ori-
care ar fi neplăceri-
le care ne tulbură 
liniștea în aceas-
tă perioadă, pu-
tem restabili ar-
monia din con-
cediu. Cum să 
evităm conflic-
tele ca să fim cât 
mai productivi și 
să ne bucurăm de 
relații cât mai fru-
moase? 

Ne schimbăm modul  
de gândire

Cel mai important lucru pentru 
o viață liniștită este să ne schim-
băm modul de gândire negativ, 
într-unul pozitiv. Altfel spus, este 
esențial să putem vedea mai mult 
lucrurile pozitive decât pe cele ne-
gative atât la serviciu, cât și în fami-
lie. Acasă putem aduce în discuție 
ceea ce ne-a plăcut cel mai mult în 
timpul vacanței și chiar putem plă-
nui încă de pe acum o nouă ieșire, 
fie ea și numai pentru un weekend. 
Cât privește revenirea la job, ar fi 
bine să sunăm un coleg cu o seară 
înainte și să-l întrebăm ce mai este 

nou la serviciu, cum se desfășoară 
activitatea, ce s-a mai întâmplat în 
perioada în care noi am lipsit. Apoi, 
la serviciu putem împărtăși amintiri 
din vacanță, putem ieși la o cafea 
cu un coleg care este mai aproape 
de sufletul nostru și-i putem dezvă-
lui șefului planurile noastre de vii-
tor în domeniul profesional. În felul 
acesta, nu o să ne mai gândim la 
faptul că locul de muncă este unul 
stresant.    

Muncim și ne gândim 
că, după o zi de lucru, 

urmează relaxarea
Cel puțin în primele zi-
le de muncă, este foarte 

important să ne con-
centrăm cât de mult 
putem pe atribuțiile 
de serviciu. Însă, 
dacă nu reușim 
să ne desprindem 
total de senzația 
plăcută de destin-

dere din vacanță, 
ar fi bine să ne gân-

dim că, după o zi de 
muncă, urmează o bine-

meritată relaxare. Așadar, 
finalul zilei trebuie să-l petrecem 

ieșind în aer liber cu familia sau pri-
etenii. O ieșire la film, o cină în oraș 
sau o plimbare în parc, animată de 
jocuri de societate, ar putea consti-
tui metode excelente de a ne eli-
bera de stres și de a ne îmbunătăți 
relația cu cei din jur.   

 
Dăm curs doar 

treburilor urgente 
După o pauză de câteva zile, 

poate chiar săptămâni pentru unii, 
nu este cazul să ne obosim creierul 
cu activități inutile. Și la job, și aca-
să, este recomandat să dăm curs 
doar treburilor urgente și să re-
zolvăm numai problemele care nu 

suportă amânare. În cazul în care  
s-au acumulat prea multe de făcut, 
ne înspăimântă mulțimea de mailuri 
primite, confirmări, înștiințări etc., 
ar fi mai bine să facem o triere a lor. 
Și în niciun caz să nu rămânem pes-
te program din primele zile. Denise 
Taylor, career coach, ne sfătuiește 
să alocăm serile pentru noi, pentru 
a ne relaxa și pentru a prelungi at-
mosfera de vacanță. “O minte obo-
sită și încărcată nu va performa mai 
bine. Avem nevoie de timp pentru a 
ne ocupa treptat de lucrurile pe ca-
re trebuie să le facem, iar cu calm 
vom reuși să realizăm tot ce ne-am 
propus”, explică Denise.

 
Spunem ce ne place  

și ce nu ne place 
Cu gândul la relaxare, plajă, 

soare este posibil ca anumite lucruri 
să ni se pară ca o povară. Mai ales 
dacă ne trezim cu atribuții în plus. 
Indiferent că suntem acasă sau la 
serviciu, este mai bine să discutăm 
deschis despre ceea ce ne place și 
ceea ce ne frământă. O relație de 
prietenie cu membrii familiei sau 
colegii de muncă ne va ajuta să gă-
sim mai repede soluții la probleme-
le apărute, să evităm acumularea 
tensiunii nervoase și ușor, ușor, să 
restabilim armonia pierdută.  

Ne răsfățăm  
făcându-ne cadouri    
Cu toate că au trecut zilele li-

bere și probabil nu stăm prea bine 
nici cu finanțele, ar fi ideal să ne 
facem un cadou care să ne bucu-
re sufletul. Ne va schimba starea de 
dispoziție, ne va ajuta să vedem to-
tul mult mai pozitiv. Poate ne inspi-
răm din locurile, culturile și deliciile 
culinare pe care tocmai le-am des-
coperit în vacanță.     

 
 

REVENIREA DIN CONCEDIU

Reguli pentru a fi mai 
energici și mai productivi 

după vacanța de vară!


