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Luni 02 
16°C | 2°C
Soare, nori

Marți 03 
19°C | 5°C
Soare, nori

Miercuri 04 
18°C | 9°C
Soare, ploaie

Joi 05 
14°C | 7°C
Soare, ploaie

Vineri 06 
14°C | 5°C
Soare, nori

Sâmbătă 07 
9°C | 2°C
Ploaie

Duminică 08 
11°C | 2°C
Soare, ploaie

02 - 08 martie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Trebuie să te pregătești să faci față unei săptă-
mâni cu multe provocări. Se pare că vei fi ex-
trem de solicitat atât la serviciu, cât și acasă și 
asta nu pentru că ai lăsat anumite treburi nere-
zolvate, ci doar din cauză că oamenii din jur 
doar pe tine te văd capabil să le faci pe toate. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Spune da propunerilor pe care le vei avea, pen-
tru că vei primi câteva care nu sunt de refuzat! 
Ești în atenția tuturor și vei fi văzut ca un lider 
cel mai probabil datorită șarmului tău irezistibil. 
Ceva te va face să te comporți diferit cu toată lu-
mea. Vei fi cel care aduce buna dispoziție. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Echilibrul nu are loc în viața ta. Fie vei munci 
prea mult și vei uita să-ți acorzi timp liber, fie 
că vei sta degeaba, ceva te va da peste cap în-
cât să nu poți fi extrem de mulțumit de realiză-
rile tale. Corpul tău îți va trimite anumite sem-
nale din cauza programului dezorganizat.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Discuțiile contradictorii vor fi cele care își pun am-
prenta pe această săptămână și în general tu 
ești cel care le dă curs. Apar nemulțumiri legate 
de partenerul de viață sau de cel de afaceri și nu 
eziți să-ți exprimi sentimentele. Ar trebui să dai 
dovadă de diplomație în discuțiile pe care le ai.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Tendința săptămânii este de a primi multe infor-
ma ții. Profită de șansă și folosește-o în avan tajul 
tău, pentru a-ți crea un cadru stabil atât la mun-
că, cât și acasă. Calitatea interacțiu ni lor tale se 
va îmbunătăți considerabil și este po sibil să 
întâlnești omul care-ți va schimba viața. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Vor fi schimbări în viața ta. Fie că e vorba de o 
relație care te nemulțumește, fie de un viciu, în-
cerci să scapi de ceva. Treci printr-o perioadă de 
vindecare și restabilire a echilibrului emo   țional și 
depinde de voința ta dacă vei reuși să-i faci față. 
Nu e o perioadă benefică schimbărilor. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Viața sentimentală va deveni incredibil de emo-
ți o nală. Iubești mai mult decât de obicei și nu 
eziți în a-ți exprima sentimentele. Te vei apropia 
foarte mult de cineva și această relație va fi una 
de durată și sinceră. Încerci să-ți dedici mai 
mult timp și vei încerca să te relaxezi.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Accentul se va pune pe legarea prieteniilor cal-
de și solide. Ești dispus să oferi sentimente 
adevărate și să împarți o bună parte din timpul 
tău cu cei pe care-i iubești. Ești împăcat cu ti-
ne și simți că ești acolo unde ar trebui să fii. 
Nimic nu va putea să-ți strice liniștea.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Șansa de a-ți crește veniturile este foarte mare în 
această perioadă. Apar schimbări în modul de lu-
cru, în sensul că vei lucra mai inteligent și nu mai 
greu, ceea ce va duce la îndeplinirea unui vis 
mult așteptat. Starea ta de spirit este foarte bu-
nă, te simți energic și ai poftă de aventură. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Ceva ce pare pare greu de crezut va deveni 
realitate în această săptămână și-ți va împlini 
un vis măreț. Ești pregătit să iei cele mai bu-
ne decizii și să faci schimbări radicale în viața 
ta. Dar, deciziile tale vor crea anumite nemul-
țumiri.    

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Te simți neapreciat de colegi sau de cei inferiori 
ție și asta te agită. Încearcă să nu te lași influențat 
și păstrează-ți calmul, pentru a depăși perioada 
fără a regreta mai târziu deciziile pe care le-ai  
luat, deoarece nu ești în cea mai bună stare de 
spirit. Nu trebuie să iei decizii importante acum. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Timpul nu este foarte prielnic preocupărilor ro-
mantice și relația ta este susceptibilă să aibă de 
suferit. Vei realiza că dragostea impune anumite 
responsabilități pentru tine și dacă nu vei fi capa-
bil să te ridici deasupra acestei iritații temporare 
este posibil să realizezi că ai rămas singur. 

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

CUM NE PUTEM APĂRA DE VIRUSUL UCIGAȘ? 

O imunitate bună ne-ar 
putea feri de coronavirus

Pe lângă respectarea reguli-
lor de igienă, este esențial, așadar, 
să creștem imunitatea organismu-
lui. Măsura este necesară cu atât 
mai mult cu cât, odată cu înainta-
rea în vârstă, sistemul nostru imu-
nitar slăbește semnificativ. Nu mai 
vorbim de faptul că ne aflăm în se-
zonul rece, când imunitatea es-
te oricum ceva mai dezechilibra-
tă decât în restul anului, de pe ur-
ma alimentației sărăcăcioase în 
nutrienți. Iată cum am putea ține 
la distanță virusul care sperie o lu-
me întreagă!

Dormim între 6 și 8 ore 
în fiecare noapte 

Somnul suficient și de calitate 
este extrem de important pentru 
o imunitate bună. Un somn echili-
brat și stabil în timpul nopții, cu o 
durată de 6-8 ore, menține echili-
brul hormonal și diminuează starea 

de oboseală și de stres de peste zi, 
aducând o stare de spirit mult mai 
bună și o rezistență crescută orga-
nismului.

Luăm suplimente 
alimentare 

Desigur, ar fi de preferat să 
creștem imunitatea în fața infecției 
cu COVID-19 prin alimentație. Dar, 
în situația în care avem deja o ca-
pacitate scăzută a organismului la 
infecții, este indicat să luăm vitami-
ne și săruri minerale din suplimen-
te. Vitamina D3, este pentru un sis-
tem imunitar mai rezistent și pentru 
buna funcționare a inimii și vaselor 
de sânge care ar putea fi afectate 
foarte grav din cauza acestui virus 
puternic. Nu trebuie să ne lipsească 
nici vitamina C, recunoscută pentru 
capacitatea ei de a interveni în apă-
rarea imunitară și scăderea riscului 
de infecție. Vitaminele A, E, zincul 

și seleniul ne sunt, de asemenea, 
esențiale în aceste zile. 

Bem multe ceaiuri, 
siropuri și tincturi 
Tinctura de echinaceea, de pro-

polis, de usturoi, de cătină și arnică 
măresc producția de celule a orga-
nismului, pe care le fac mult mai re-
zistente. Acestea sunt în topul tinc-
turilor din plante care ne stimulea-
ză imunitatea. Ceaiul de gălbene-
le, ghimbir, arnică, aloe-vera, tei, 
mușețel, echinaceea, muguri de 
pin, măceșe, cimbrișor și iasomie 
nu trebuie să ne lipsească din casă 
în această perioadă. Siropurile na-
turale de măceșe, de cătină și mu-
guri de brad conțin de zece ori mai 
multă vitamina C decât portocalele, 
de de douăzeci de ori mai multă de-
cât merele și de optzeci de ori mai 
multă decât roșiile. Deci, și ele tre-
buie să facă parte din tabietul nos-
tru cotidian. 

   
Mâncăm miere crudă  

și propolis 
Mierea pură, în stare crudă, es-

te un aliment cu adevărat miracu-
los în această situație. La fel și pro-
polisul. Aceasta este substanța pre-
parată de albine din rășina culea-
să de pe ramurile tinere ale copa-
cilor, la care albinele adaugă cea-
ră și secreții proprii. Acesta conține 
300 de substanțe active care ajută 
la formarea de anticorpi. 

Facem mișcare 
Chiar și în situația în care sun-

tem izolați la domiciliu, mișcarea nu 
trebuie să lipsească din viața noastră 
de zi cu zi. Cel puțin 30 de minute le 
putem dedica efectuării exercițiilor 
fizice, acasă. Acestea permit celule-
lor să se regenereze și ajută la dez-
voltarea de noi celule sănătoase.     

În lipsa unui vaccin care să oprească răspândirea 
coronavirusului și a unui tratament care să asigure 
vindecarea completă, singura șansă a noastră în fața 
virusului ucigaș este creșterea imunității. Imunitatea este 
capacitatea organismului de a se apăra de infecție. 

Alimentele care ne-ar putea face imuni în fața virusului
O serie de alimente ne-ar putea feri 
de cronavirus. Ardeiul iute, curcuma, 
ghimbirul, scorțișoara, morcovii, spanacul, 
varza, broccoli, țelina, sfecla, salata 
verde, pătrunjelul, păstârnacul, ceapa, 
usturoiul, merele, lămâile, portocalele, kiwi, 
grapefruitul și afinele conțin o gamă largă 
de vitamine și săruri minerale benefice 
sistemului imunitar. Limonada, sucurile 
naturale și salatele cu oțet de mere trebuie 
consumate acum, în mod regulat. Este de 
preferat să consumăm cât mai multe fructe 
și legume crude pentru că atunci aportul de 
vitamine și minerale este mai ridicat.


