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Luni 24 
31°C | 22°C
Soare, nori

Marți 25 
32°C | 20°C
Soare, ploaie

Miercuri 26 
31°C | 19°C
Soare, ploaie

Joi 27 
34°C | 19°C
Soare, nori

Vineri 28 
33°C | 18°C
Soare

Sâmbătă 29 
36°C | 18°C
Soare

Duminică 30 
35°C | 18°C
Soare

24 - 30 august 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Ai o săptămână reușită în ceea ce privește ne-
gocierile. Fie că este vorba de o mărire de sala-
riu, sau de realizarea unor planuri împreună cu 
persoana iubită, șansa e de partea ta. Vei ști  
să-ţi impui voinţa fără să creezi antipatii în jurul 
tău, iar succesele de acum vor avea consecinţe. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Pentru tine, urmează o săptămână a reluărilor. 
Te întorci la proiecte pe care le reiei de la capăt 
și acţiuni pe care trebuie să le regândești. Vei fi 
nevoit să repeţi până și vorbele care nu ţi-au 
fost bine înţelese de cei din jur. Până și senti-
mental vei fi tentat să reînnozi o fostă relaţie. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei fi nevoit să înveţi să comunici mai bine cu 
partenerul de viaţă. Deși pui foarte mare accent 
pe comunicare, în teorie vei dovedi că ești des-
tul de nerăbdător și insensibil în practică. Parte-
nerul nu se va mai mulţumi cu vorbe mari, ci va 
aștepta o schimbare vizibilă de atitudine.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Din păcate, săptămâna aceasta se va caracteriza 
printr-o lipsă de sincronizare cu tot ceea ce este 
în jurul tău. Vei întârzia mult, poate chiar și dintr-
o problemă de sănătate mai veche. Și totul pare 
să aibă consecinţe. Nu vei respecta termenele ca-
re ţi se impun și vei uita  lucruri importante.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Profesia va fi pe primul plan pentru tine, în 
această săptămână. Relaţia cu superiorii va fi un 
pic mai tensionată decât până acum, dar te vei 
destinde ușor. Trebuie doar să mai renunţi puţin 
la orgoliu și să accepţi că nu ești perfect. O re-
acţie bună la critică va fi privită cu admiraţie.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
În aceste zile, vei fi surprinzător de creativ și 
spontan în relaţia de cuplu. Partenerul tău se va 
bucura de multe surprize și momentele plăcute 
petrecute împreună se vor ţine lanţ. Din păcate, 
această stare ludică în care te afunzi va avea 
efecte negative asupra planului profesional. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Fără niciun dubiu, centrul tău de interes pentru 
săptămâna care începe acum va fi dragostea. 
Dacă ești singur, vei începe să cauţi ceva serios 
sau chiar te vei gândi să reiei o fostă relaţie. În 
cazul în care ești într-o relaţie, vei dori să faci un 
pas înainte. Finanţele trec pe planul doi.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei avea multe discuţii legate de bani, care-ţi 
vor transforma săptămâna într-o continuă ne-
gociere. Proiectele tale pot da rezultate foarte 
bune, dar va fi nevoie să lupţi pentru ele. Pla-
nurile ţi se vor schimba pe neașteptate și nu 
vei primi un răspuns sigur în această perioadă.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Vei trece printr-o perioadă foarte favorabilă dialo-
gului. Orice probleme ai avea cu cei din jur, orice 
conflicte, deschise sau latente, acum este mo-
mentul să le pui pe tapet. Vei fi extrem de convin-
gător și șarmant, așa că ai toate șansele să fii 
mulţumit de rezultatele discuţiilor pe care le porţi. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Te vei concentra foarte mult asupra familiei în zi-
lele care urmează. O rudă apropiată îţi va cere 
un ajutor financiar. Dar, înainte de a sări cu banii, 
ar fi bine să impui niște condiţii clare de restitui-
re a sumei. Altfel se va profita de bunăvoinţa ta. 
Și vei avea și multe cheltuieli pentru casă.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Săptămâna aceasta vei fi cam dezorientat în ceea 
ce privește situaţia ta profesională. Vei primi tot 
felul de propuneri în doi peri din mai multe părţi 
și nu vei ști ce să crezi. Cel mai bine ar fi să te 
concentrezi asupra jobului actual, pentru că așa 
ai avea mai multe șanse să evoluezi. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Nu faci multe eforturi în această perioadă pentru 
a te remarca profesional. Nu e vorba doar de 
mai multă muncă, ci și de învăţarea unor lucruri 
noi care ţi-ar putea scoate CV-ul din banal. Vei 
avea spor în tot ceea ce întreprinzi, cu condiţia 
să-ţi faci un program de lucru eficient. 

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

Aerul curat din staţiuni ne aju-
tă să scăpăm de simptomele chi-
nuitoare ale multor boli severe, 
ne revigorează, ne oferă un plus 
de energie și o dispoziţie mult mai 
bună. Efectele sale benefice sunt,  
însă, mult mai numeroase. Prezen-
tăm și noi, în cele ce urmează, câ-
teva dintre acestea! 

Ne calmăm și ne 
eliberăm de stres 
Frumuseţile decorului montan 

constituie cele mai eficiente mijloa-
ce de a ne elibera de stres. Ceva 
mai plăcut, mai relaxant și mai inte-
resant decât să respirăm aerul cu-
rat și să admiram peisajele mirifice 
din staţiunile de la poalele munţi-
lor, nu poate exista. Razele solare, 
adierea vântului și vegetaţia mon-

tană ne oferă trăiri unice, relaxare 
psihică și destindere deplină. Aerul 
de aici are un efect calmant atunci 
când suntem obosiţi, surmenaţi, iri-
taţi sau chiar epuizaţi. 

 
Ne crește imunitatea  

la infecţii 
Plimbările lungi prin păduri-

le de conifere și foioase, care în-
velesc ca o pătură munţii falnici, 
nu sunt doar deosebit de plăcute, 
ci și extrem de sănătoase. Mersul 
pe jos ne îmbunătăţește circulaţia 
sanguină, în timp ce aerul curat es-
te stimulent hormonal, revigorant. 
În plus, substanţele provenite din 
vegetaţie, odată inhalate, pătrund 
în organism și ne îmbunătăţesc 
imunitatea semnificativ. Multe din-
tre aceste substanţe combat bac-

teriile, virusurile și ciupercile para-
zite care ne-ar putea pune viaţa în 
pericol. 

Respirăm mai bine  
și avem o digestie mai 

bună 
Aportul suplimentar de oxigen 

stimulează digestia și restabilește 
echilibrul endocrin, favorizând buna 
funcţionare a glandelor. Seara târ-
ziu, când crește cantitatea de dio-
xid de carbon și scade puţin cea de 
oxigen, fără să ne dăm seama, fa-
cem gimnastică respiratorie. Dato-
rită acestui flux, spontan, respiraţia 
devine mai amplă și mai regulată. 

  
Ţinem la distanţă 

crizele de astm bronșic 
Aerosolii naturali care se ridică 

deasupra pădurilor de brad, pin sau 
molid constituie un adevărat elixir 
al sănătăţii, dacă suferim de astm 
bronșic. Aceștia acţionează eficient 
și în cazul în care suntem sensibili la 
răceli, avem sinuzită, rinită sau ne 
confruntăm cu ușoare forme aler-
gice. Totodată, aerul de munte ne 
ajută să ne vindecăm de tuberculo-
ză în fază incipientă și să ne ameli-
orăm anemia. 

Ameliorăm durerile  
și arsurile la stomac 
Aerul și climatul montan sunt 

un remediu excelent și în cazul în 
care suferim de ulcer, ori pietre la 
rinichi sau la fiere. Durerile și arsu-
rile la stomac sunt mult atenuate, 
iar crizele de litiază renală sau de 
litiază biliară vor avea o frecvenţă 
mai redusă. 

DRUMEŢIILE LA MUNTE, IZVOR DE SĂNĂTATE

 Aerul din staţiune ne îmbunătăţește circulaţia sanguină  
și ne ameliorează bolile respiratorii 

Terapii gratuite,  
la poalele munţilor

Mișcarea în aer liber, sănătate curată pentru inimă și creier 
Eliminarea stresului, îndepărtarea 

depresiei, îmbunătăţirea sistemului 
digestiv, circulator, îmbunătăţirea 
aspectului fizic, optimizarea vieţii 
sexuale, consolidarea musculaturii 
și a sistemului osos sunt beneficii 
aduse sănătăţii prin mișcarea în aerul 
liber și curat, de la poalele munţilor. 
Așadar, vacanţa petrecută într-o 
staţiune montană este o adevărată 
binecuvântare pentru trup și suflet. 

Alergarea în aerul curat al muntelui 
ne pune în mișcare aproape toţi 
mușchii corpului, ne îmbunătăţește 

circulaţia sangelui și oxigenarea lui. 
Mersul cu rolele prin staţiune 

ne oferă starea de bine după care 
tânjim atât de mult și un somn liniștit, 
odihnitor. O astfel de mișcare ne ajută 
să scăpăm de insomnie, tulburarea 
secolului,

Urcatul pe munte sporește 
concentrarea și crește capacitatea 
pulmonară, ajutând foarte mult întreg 
aparatul respirator. Să nu uităm 
că acest aer este de cea mai bună 
calitate, oferindu-i organismului 
oxigenarea de care are nevoie.

Câteva zile de relaxare la poalele munţilor sunt tot ceea ce ne 
trebuie ca să ne îmbunătăţim sănătatea și să ne „reîncărcăm 
bateriile“ după un an atât de dificil, cu încercări atât de grele 
cum este pandemia de coronavirus și efectele ei devastatoare. 


