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Luni 21 
11°C | 3°C
Soare, nori

Marți 22 
14°C | 3°C
Soare, ploaie

Miercuri 23 
10°C | 5°C
Ploaie

Joi 24 
11°C | 4°C
Soare, ploaie

Vineri 25 
12°C | 1°C
Soare, nori

Sâmbătă 26 
12°C | 1°C
Soare, nori

Duminică 27 
9°C | 4°C
Soare, nori

21 - 27 februarie 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Ai o capacitate fantastică de a te adapta schim
bărilor, așa că nuți va fi greu deloc să te 
obișnuiești întro funcție nouă, superioară. Șefii 
încep să creadă în ideile tale, le dau curs și te 
avansează. Cu ambiție, seriozitate și pricepere, 
vei duce la bun sfârșit tot ce ți se cere. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Simți dorința de a face schimbări în casă și ai 
mari șanse să reușești. Nar fi exclus să fie ne
voie să faci câteva drumuri și să cheltuești mai 
mult decât teai aștepta. În aceste zile, cheia 
reușitei în tot ceea ce faci e o bună planificare a 
timpului.

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Acordă mai mult timp activităților casnice. La 
job sau în afaceri, intuiția îți poate fi de mare 
ajutor, dar este indicat să ții cont și de ideile co
legilor sau ale partenerilor. Este posibil ca o ru
dă mai în vârstă săți solicite ajutorul întro 
problemă de sănătate.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Este o perioadă bună pentru a face o planificare 
amănunțită a activităților și proiectelor complexe 
de care urmează să te ocupi, atât în plan profe
sional, cât și în cămin sau în viața personală. 
Se pare că îți faci griji exagerate, iar problemele 
se pot rezolva mai ușor decât crezi.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Poate că nu ai tu tot curajul din lume, dar cu 
siguranță nu ești nici o persoană lașă. Iar săptă
mâna aceasta vei avea ocazia să le arăți tuturor 
asta. Mulți își vor schimba total părerea despre 
tine, întrun moment în care o situație de criză 
va scoate tot ce ai tu mai bun din tine. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Te bucuri de zile destul de bune, mai ales că o să 
primești mai multe laude ca oricând, datorită unor 
lucruri pe care le vei face la locul de muncă. Astre
le îți dau inspirație, ai chef de muncă, iar asta e 
combinația perfectă. Șefii nau decât să remarce 
faptul că ești atât de dedicat și de perseverent.  

 Balanță 22.09 - 22.10  
Dragostea are nevoie de pasiune, iar relația de 
prietenie dintre tine și jumătatea ta riscă să vă stri
ce legătura. E bine să fii apropiat de partenerul de 
cuplu, dar prietenia nu trebuie să devină mai pal
pabilă ca iubirea pasională. Călcați pe o linie ex
trem de fină și riscați să treceți de la iubiți la amici.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ai șanse să primești o veste din afara țării, o 
veste care are legătură cu extinderea familiei. 
Fie că asta înseamnă o nuntă, un bebeluș, vei 
începe să te gândești la partea practică a lu
crurilor. Cât vei cheltui, cum vei ajunge acolo, 
cum îți vei planifica restul activităților etc.   

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Personalitatea ta se schimbă mult în această săp
tămână. Ești luminos și vorbești cu mult farmec. 
Sunt foarte interesante întâlnirile cu persoanele 
din anturajul apropiat. Stările interioare fluctuea
ză, iar imaginea ta este destul de încercată. Te 
solicită foarte mult și activitățile casnice. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Traversezi o perioadă bună, dacă nu pui la soco
teală o mică ceartă pe care ai putea so ai cu un 
coleg de serviciu. Pur și simplu nu reușiți să vă 
înțelegeți, să fiți pe aceeași lungime de undă, iar 
asta te scoate din sărite. Ar fi de preferat să mai 
lași de la tine în numite momente.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Sunt zile excelente pentru relația de cuplu, așa că 
profită de asta și bucurăte de fiecare clipă pe ca
re o petreci în compania persoanei iubite. Deși vă 
mai desparte munca, mai aveți treburi, respon
sabilități, acum o să vă lege o energie specială și 
o să vă simțiți mai îndrăgostiți ca oricând. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Ai o săptămână marcată de o minciună, care ie
se la iveală în cel mai neașteptat mod și în cel 
mai prost moment. Sigur că niciodată nu este  
frumos să afli că cineva tea mințit, dar de aceas
tă dată parcă prea a exagerat persoana în cauză. 
Sar putea să rămâi pur și simplu fără cuvinte. 

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

Cu toții avem nevoie de 
intimitate, avem nevoie 
să iubim și să fim iubiți. 
Nu de puține ori însă, 
întâmpinăm dificultăți în a 
da și a primi iubire. Acest 
lucru se întâmplă deoarece 
nu știm ce înseamnă o 
relație sănătoasă, cum se 
formează și mai ales, cum 
se menține ea pe termen 
lung. 

Terapeutul Elena Munteanu, 
cu o experiență bogată în psiho
logia familiei, ne explică în cele ce 
urmează, cum putem să clădim o 
relație de cuplu frumoasă și traini
că. Iată sfaturile specialistului!   

Să conștientizăm faptul 
că relația de cuplu se 
naște numai atunci 
când renaștem noi
Acea relație de cuplu conștientă 

(sau iubirea la un nivel superior 
cum i se mai spune) de care tot au
zim în cărți e ca un fel de bonus 
primit după ce am rezolvat cu noi 
înșine elementele rămase din gu
noaiele trecutului. Când alegem să 
mergem la terapia de cuplu sau să 
contactăm un terapeut pentru a re
zolva/schimba/ ceva la partene
rul de cuplu, trebuie să ne amin
tim că primul pas este să înce
pem să lucrăm cu noi, 
intens de tot. Orice 
conflict, eveniment 
marcant dintro 
relație de cuplu 
are legătură 
cu butoane
le emoționale 
pe care unul 
le apasă al
tuia, cu sco
pul vindecării, 
bineînțeles da
că ar ști ambii 
asta și ar acționa 
în acest sens. De ce 
credem că sunt atâtea 
cursuri de dezvoltare per
sonală și atâția specialiști care ne 
vorbesc despre traumele noastre 
din copilărie? Pentru că este un su
biect real și cât se poate de impac
tant în realitatea oricărei persoane.

Să ne cunoaștem 
originile

Când alergăm pe la cabinete
le terapeuților, nemulțumiți de răs
punsurile primite și tot continuăm 
să fim în căutarea unei soluții mira
culoase, ar fi bine să mergem iarăși 
la oglindă. Abia după ce simțim că 
începem să ne cunoaștem originile, 
la modul real, putem aborda și latu
ra spirituală mai profund. Este mo

mentul să adăugăm unele tehnici 
speciale care de regulă sunt reco
mandate a fi făcute împreună cu un 
mentor, cineva care are experiență, 
inclusiv de viață. Acesta ne poate 
ghida pe calea succesului.

Să investim în noi 
Pentru că toți suntem diferiți 

și fiecare avem călătoria noas
tră, după procesul nos

tru unic, cu durată 
unică, putem înce

pe să ne uităm 
la relația noas
tră cu adevă
rat și cu iubire 
sau la urmă
toarea noas
tră relație.  
De reținut! Fi
ind mereu cu 

așteptările în 
frunte, cel/cea 

de lângă noi ne 
va da mereu exact 

ceea ce nu ne place 
până când vom exploda  

întrun fel sau altul. Cum evităm 
acest lucru? Investind în noi. Nu ne 
oprim decât dacă nu ne iubim deloc 
și ne place foarte tare zona de con
fort în care nu suntem deranjați de 
nimeni și nimic. 

Asumați-vă feminitatea 
inteligent și detașat!   

Ce nea învățat societatea că 
,,trebuie’’ să știm despre femini
tate și exprimare a ceea ce sun
tem? Răspuns simplu: tâmpenii 
amorțite și învechite. Presiunea 
socială nu permite femeilor să își 
manifeste sexualitatea și liberta
tea pe baza mai multor factori, 

însă unul pe care aleg să îl dez
bat este referitor la capcana din
tre penibil și perfecționism.

Astfel, constat că tu ca femeie 
ai ajuns să te transpui întrun rol 
de competitivitate cu surorile ta
le pentru a obține atenția cuiva de 
sex masculin, în loc să te unești la 
nivel spiritual și în plan real de co
municare afectivă, cu cât mai mul
te femei. Știi câte femei au nevoie 
să simtă susținerea și aprecierea 
celor ca tine care sunt preocupa
te de dezvoltare, autocunoaștere? 
Vreau săți transmit faptul că în ti
ne stă puterea de a discerne ce 
înseamnă a fi feminină, contrar 
teoriilor cu rochițe și fundițe, iar 
alegerea de a manifesta anumi
te arhetipuri feminine stă în mâi
nile tale, nu ești obligată să fii 
doar întrun fel anume. Secretul 
este că după conectarea cu alte 
femei vei obține succes pe toate 
planurile, step by step. Fii o sur
să de inspirație pentru cei din ju
rul tău, prin iubire și înclinare că
tre suport, nu competiție și neîn
credere. 

Ce trebuie să facem pentru 
a ne clădi o relație de cuplu 

frumoasă și trainică 

Terapeut  
Elena Munteanu


