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Luni 30 
2°C | -1°C
Ninsoare

Marți 01 
1°C | -2°C
Soare, nori

Miercuri 02 
1°C | -2°C
Soare, nori

Joi 03 
2°C | -2°C
Soare, nori

Vineri 04 
7°C | 1°C
Soare, nori

Sâmbătă 05 
11°C | 5°C
Soare, nori

Duminică 06 
12°C | 8°C
Ploaie

01 - 06 decembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Activităţile intelectuale te avantajează, dân du-
ţi posibilitatea de a-ţi pune în valoare inteli-
genţa și inspiraţia. Situaţia financiară nu se 
arată nemaipomenită, dar rezolvi unele bloca-
je. Este posibil să ţi se propună o colaborare 
care te va tenta. Studiaz-o cu atenţie! 

 Taur 21.04 - 21.05  
Activităţile extraprofesionale pe care le ai în pro-
gram vor fi date peste cap de un eveniment 
neașteptat. Relaţia cu partenerul de viaţă nu te 
mulţumește, dar nici nu este cazul să îi aduci 
reproșuri. Banii pe care îi aștepţi îţi vor reveni cu 
oarecare întârziere, lucru care te neliniștește. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Nu ești într-o formă nemaipomenită, așa că ar 
fi bine să te menajezi. O activitate pe care ai 
început-o de mai mult timp ar putea fi încheia-
tă datorită sprijinului unui prieten. La serviciu 
vei avea o discuţie cu colegii, dar ar fi mai bine 
să nu încerci să-ţi impui punctele de vedere.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Relaţia cu colegii se va îmbunătăţi considerabil în 
aceste zile, când vei primi sprijinul acestora  
într-o chestiune delicată. Situaţia financiară nu-ţi 
mai creează probleme dar, în ceea ce privește vi-
itorul apropiat, ar fi bine să nu te implici în inves-
tiţii importante. Și nu te mai stresa!  

 Leu 23.07 - 22.08  
Manifești un interes profund pentru chestiunile 
gospodărești, care nu mai pot fi amânate. Rela-
ţia cu familia se îmbunătăţește considerabil, așa 
că poţi miza pe sprijinul rudelor pentru a termi-
na treaba cât mai repede. N-ar fi exclus ca un 
apropiat să îţi facă o propunere interesantă. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Dacă ai de gând să pleci la drum, conjunctura 
astrală te avantajează. În cazul în care dorești să 
te implici în activităţi mai complicate, fii cât se 
poate de atent, deoarece lucrurile ar putea lua o 
întorsătură neașteptată. Nu este cazul să finali-
zezi chiar tot ce ţi-ai propus. Odihește-te! 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Energia fizică nu este la limita superioară, așa 
că nu este cazul să exagerezi muncind prea 
mult de unul singur. Neînţelegerile pe care le-ai 
avut până acum cu anumiţi colegi sau colabora-
tori se vor ameliora considerabil. Acasă... finali-
zezi lucrările de reparaţii sau reamenajări.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Capacitatea de convingere atinge limita superi-
oară, așa că poţi încerca să-ţi găsești noi adepţi 
pentru proiectele pe care le ai în plan. Situaţia 
profesională este excelentă și, dacă până acum 
nu ţi s-a oferit o ocazie de a arăta ce poţi, n-ar 
fi exclus ca aceasta să se ivească acum.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
La job vor fi multe de făcut, așa că n-ar fi exclus 
să fie nevoie să rămâi peste program. Până la ur-
mă rezultatele vor fi pe măsura eforturilor făcute, 
așa că, în ansamblu, te vei putea declara mulţu-
mit. Mare atenţie, deoarece o persoană de încre-
dere ar putea să-ţi înșele așteptările! 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Traversezi o perioadă în care este indicat să nu 
te implici în activităţi care vizează o realizare 
imediată. La serviciu ţi se vor repartiza noi sar-
cini, ceea ce va demonstra că șefii îţi apreciază 
eforturile. Colegii, în schimb, fără a se arăta 
răutăcioși, nu vor fi dispuși să coopereze.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Starea ta generală este bună, chiar dacă nu te 
simţi capabil să te implici în proiecte deosebite. 
Manifestările impulsive pot determina apariţia 
unor neînţelegeri în relaţia cu cei din familie. În 
anturajul tău apropiat vei reuși să îţi impui punc-
tele de vedere fără a face un efort deosebit. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Reușești să te faci simpatizat într-un cerc mai 
larg de persoane. Oricum, popularitatea de care 
dispui îţi va permite să-ţi lărgești cercul de prie-
teni. Din punct de vedere intelectual funcţionezi 
la limita superioară, așa că dacă ai de luat deci-
zii, încrede-te deplin în judecata ta. 

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

5 uleiuri care nu trebuie 
să ne lipsească din casă, 

în timpul iernii!

Terapia cu uleiuri esenţiale 
ame liorează și vindecă nenumăra-
te afecţiuni specifice sezonului re-
ce, fiind esenţială pentru noi pâ-
nă la primăvară. Iată ce uleiuri nu 
trebuie să ne lipsească din casă, în 
timpul iernii! 

1. Uleiul de rozmarin 
decongestionează căile 

respiratorii
Câteva picături de rozmarin 

puse într-o lămpiţă de aromotera-
pie purifică aerul din încăpere. Es-
te indicat în special în tratamen-
tul gripei și răcelilor, a insomniilor 
și a depresiilor. Utilizat pentru ma-
saje ușoare, relaxează musculatu-
ra, îmbunătăţește circulaţia sânge-
lui, decongestionează căile respira-
torii, reduce durerea musculară și 
lombară și alungă stresul. Are efec-
te benefice asupra părului, ameli-
orând căderea părului dacă se fac 
ușoare fricţiuni la rădăcina firului de 
păr, măcar o dată pe săptămână. 
Câteva picături puse în apa de baie 
combat senzaţia de picioare grele și 
induc o stare de bine.

2. Uleiul de lavandă 
ne asigură un somn 

odihnitor 
Este indispensabil în stările de 

anxietate, insomnii, neliniște in-
terioară și senzaţie de epuizare. 
Masajele cu ulei de lavandă rela-
xează tot corpul, calmează siste-
mul nervos și ameliorează reuma-
tismul, scăzând în intensitate du-
rerile specifice, până la dispariţia 
lor. Inhalaţiile dinainte de culcare 
au un efect liniștitor, asigurând un 
somn profund, odihnitor. Aplicat 
tot extern, acesta dezinfectează 
rănile și grăbește vindecarea lor.

3. Uleiul de morcov  
ne protejează pielea 
Este bogat în antioxidanţi ca-

re ajută la prevenirea și chiar re-
pararea  daunelor pielii produse de 
vânt, ger, fum, alimentaţie deficita-
ră sau un mediu dur. 

Nutrienţii săi includ beta-ca-
roten, vitaminele A și E și provita-
mina A care-i atribuie uleiului din 
seminţe de morcovi proprietatea 

de a hrăni pielea uscată sau îmbă-
trânită și poate reduce apariţia ri-
durilor.

4. Uleiul de gălbenele 
ne reglează 

temperatura corpului 
Este un recunoscut reparator și 

antiinflamator al pielii. Are acţiune 
calmantă, cicatrizantă, epitelizan-
tă, având capacitatea de a reduce 
inflamaţiile și iritaţiile. 

Aplicat extern, prin masaje, 
uleiul de gălbenele îmbunătăţește 
circulaţia sanguină, reglează tem-
peratura corpului, tratează cu suc-
ces rănile, vânătăile, vasele de 
sânge de la suprafaţa pielii, vin-
decă iritaţiile, întârzie procesul 
de îmbătrânire a pielii, ţine riduri-
le la distanţă și revitalizează pie-
lea uscată. Două-trei picături pu-
se în lampa de aromaterapie îm-
prospătează aerul din casă, indu-
ce o stare calmă și îmbunătăţește 
respiraţia.

5. Uleiul de arbore de 
ceai ne ajută să scăpăm 

de gripă și răceală
Are virtuţi incontestabile, do-

vedite știinţific. Uleiul de arbore de 
ceai acţionează eficient împotriva 
infecţiilor bacteriene, virale și fungi-
ce, fiind un bun adjuvant în gripă și 
răceală. De altfel, acesta este con-
siderat unul dintre cele mai neirita-
bile uleiuri antiseptice.

Spre deosebire de chimicale, 
uleiurile esențiale nu se rețin în 
organism și nu lasă urme de toxine. 
Experiența mea de-a lungul timpului 
cu oameni cu diferite probleme de 
sănătate este una personală și nu 
am lăsat nimic la voia întâmplării. 
Principiul de bază este natura, ca 
principiu călăuzitor în producerea de 
uleiuri esențiale, acestea fiind extrase 
din diverse părți ale anumitor plante 
(frunze, flori, semințe, fructe, rădăcini, 
muguri) care conțin ingrediente active. 

De exemplu, în tratarea cuperozei (n.r. 
– spargerea vaselor de sânge în obraji 
cauzată de fragilitatea acestora pe 
fond de stres, tulburări hormonale sau 
din cauza condițiilor climatologice), 
un ulei recomandat este cel de jojoba, 
în combinație cu vitamina E, pentru 
că are o consistența asemănătoare 
cu cea a sebumului. Ca demachiant, 
se poate folosi la fel de bine uleiul de 
cocos”, explică Mihaela Jarai, fondator 
al unei companii de produse naturale.

“Uleiurile nu se rețin în organism și nu lasă urme de toxine”

Doar câteva zile ne mai despart de iarnă, anotimpul cel  
mai problematic pentru starea noastră de sănătate. 
De acum, tenul începe să ni se descuameze pentru că pielea 
devine aspră și uscată, nasul ni se înfundă, mâinile și picioarele 
ne sunt mai tot timpul reci, spatele acuză dureri mai mult 
decât în alte perioade ale anului, ritmul inimii ne este mult 
tulburat și întreg organismul își pierde din vitalitate. 


