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Alte sugestii

În afarã de fitoterapie, i se mai potriveºte homeopatia, care rãspunde
perfect firii naturii ei ordonate ºi punctuale.

Nervii Fecioarei

Stresul

Spiritul complex, exigent ºi responsabil, grefat pe un temperament
nervos, face din Fecioarã o persoanã care se streseazã destul de uºor.
Îºi face griji pentru orice nimic care-i tulburã tipicul bine rânduit,
pentru orice ameninþare privind sãnãtatea, serviciul, banii sau familia.
Situaþiile ilogice ºi neprevãzute o iritã. Neavând o constituþie prea
robustã, face faþã cu greu suprasolicitãrii � nu rezistã bine nici fizic,
nici psihic la eforturile intense ºi de duratã. Ar trebui sã înveþe sã nu
se încarce mai mult decât poate duce. E meritoriu sã fii muncitor ºi
conºtiincios, dar dacã nu-þi respecþi limitele, riºti sã devii ineficient,
ºi atunci, ce-ai rezolvat?

Cum reacþioneazã

Dezvoltã fel de fel de neliniºti ºi inhibiþii, mici depresii, fobii ºi
manii. Îºi face sânge rãu, devine bãnuitoare, iritabilã sau certãreaþã.
Acuzã tot soiul de indispoziþii: stãri de epuizare, probleme intestinale,
migrene, crize biliare. Dar nu se lasã doborâtã; dupã un timp se
repliazã ºi-ºi rezolvã problemele pe rând, cu iscusinþã ºi perseverenþã.

Cum se recupereazã

Ceaiurile de plante, laptele cald cu miere de albine, bãile cu sãruri,
lucrul de mânã, puzzle-urile, ping-pong-ul, badmintonul, florile ºi
animalele au un efect calmant.
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�Piticii�: fixaþii, manii, obsesii ºi sindroame

Fecioara s-ar mai putea numi ºi �zodia micilor maniaci�. Totul
izvorãºte din atributele semnului: spirit de observaþie ieºit din
comun, care detecteazã chiar ºi cele mai mici defecte, spirit de
analizã, puternice tendinþe critice, dragoste pentru ordine, punctua-
litate ºi curãþenie, tentaþia de a clasifica ºi cataloga. Toate acestea
sunt bune în muncã, dar în relaþii devin destul de enervante. Fecioara
mai suferã de ceea ce am putea numi �obsesia perfecþiunii�, �fixaþia
restului� ºi �sindromul furnicii�. Adicã: vrea ca totul sã fie perfect
ºi îþi scoate ochii pentru orice fleac, cât de mic, e economã ºi þine
socoteala pânã la ultimul sfanþ ºi, în plus, mereu adunã, colecþioneazã,
stocheazã. Cu cât îmbãtrâneºte, cu atât devine mai tipicarã. I se iartã
însã multe, fiindcã este devotatã ºi bine intenþionatã.

Reacþia la schimbãri

Despre campioana rutinei se zice cã nu digerã noul, cã schimbãrile
o sperie ºi cã ar fi fãcutã pentru un destin plat, fãrã cotituri ºi
fantezii. Bârfe rãutãcioase! Fecioara e patronatã de Mercur, zeul cu
aripi la picioare, �argintul viu�, ºi-n plus, aparþine semnelor mutabile,
de tranziþie de la un anotimp la altul. Aºa cã nu se poate abþine sã
nu-ºi presare viaþa cu o mulþime de schimbãri. Minore, e drept, de
tipul ajustãrilor, inovaþiilor sau mutãrilor, cãci rar are curajul sã
iniþieze modificãri de fond. Obligatã la transformãri majore se streseazã,
se nevrozeazã, dar îºi bagã în prizã dibãcia ºi inventivitatea ºi, chiar
dacã pe parcurs se simte uneori debordatã, pânã la urmã se descurcã!

Casa Fecioarei

Fecioara este as în perfecþiunea domesticã. La ea, casa e al doilea
job, laboratorul de testãri, atelierul în care meºtereºte, sala chirur-
gicalã unde opereazã cu maximã dexteritate. Maniacã a preciziei,
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presarã peste tot ceasuri, termometre, cântare, recipiente gradate,
rulete º.a. Nu spune cã înãuntru e rãcoare, ci cã sunt fix 18 grade,
nu caleazã maºina de spãlat dupã ochi, ci cu bula de nivel... Curã-
þenia e altã manie, care o obligã periodic sã mute, sã frece, sã spele,
sã calce, sã scuture, pânã cade latã.

Funcþionalitatea e cuvântul-cheie. Spaþiul e eficientizat la maximum:
dulapuri, etajere, rafturi, cuiere, debarale, sertare, casete, cârlige
agãþate pe pereþi, pe uºi, pe orice plan vertical... Zonele de odihnã
sunt simplificate [i ele la maximum: fãrã sofale, perne ºi jilþuri moi
care ar putea încuraja lenea, please! Zonele de lucru, din contrã, se
bucurã de o atenþie specialã: biroul, bucãtãria, atelierul, spãlãtoria,
magazia de unelte, toate sunt utilate la maximum. Cu stilul sãu
practic, lipsit de fantezie, acromatic (mult alb, culori neutre) ºi
vãduvit de acea dulce semidezordine tipicã interioarelor intime,
cãminul Fecioarei ar putea pãrea auster ºi anost dacã n-ar fi revãr-
sarea verde a plantelor (vaze, ghivece, jardiniere, rãsaduri puse în
pahare de iaurt) ºi copiii ei de suflet, necuvântãtoarele, care se
gudurã dând din coadã, þi se freacã torcând de picioare sau te îmbatã
cu cele mai încântãtoare triluri. În afarã de dobitoacele aflate oficial
în posesie, mai sunt ºi cele de pripas, aºa cã, afarã, lângã uºa de
intrare, nu se poate sã nu gãseºti farfuriile lor pentru mâncare ºi apã,
iar dacã te uiþi mai atent pe pervazuri, vezi firimituri de pâine ºi
boabe de grâu rãmase de la festinul turturelelor din cartier.

Colþiºoarele favorite: bucãtãria, cu instrumentar complet, între-
þinut ireproºabil; baia, cu o slãbiciune pentru maºina de spãlat ºi
�minicabinetul medical�; cãmãrile, debaralele; grãdina, terasa cu
flori.

Fecioara ºi divertismentul

Timp liber

Abia aºteaptã weekendurile ºi vacanþele spre a-ºi dovedi, o datã în
plus, vrednicia. Dereticarea dormitoarelor, rearanjarea lenjeriei în
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ºifonier, coaserea nasturilor lipsã, vãruirea bucãtãriei, alinierea
rezervelor din cãmarã, cursele pentru aprovizionare, înlocuirea unei
þigle cãzute, pregãtirea conservelor de iarnã sau prepararea unui vin
de casã sunt pentru Fecioare activitãþi fireºti de relaxare. Pe de o
parte, e vorba de spiritul gospodãresc cuplat cu obsesia pentru
ordine, iar, pe de alt\ parte, de marea satisfacþie pe care o resimt
când mai economisesc ceva graþie priceperii personale. Se îndurã
greu sã plece în concediu, iar când o fac, este fie fiindcã au primit
o ofertã foarte avantajoasã, fie fiindcã mai pot rezolva în paralel ºi
alte probleme (de sãnãtate, spre exemplu). Nu se complicã prea des
sã invite musafiri sau sã meargã în vizite protocolare (e o pierdere de
timp ºi oricum vãd prea multã lume cât sunt la lucru), dar sunt gata
oricând sã dea o mânã de ajutor celor care îl solicitã. În timpul liber
ar trebui sã înveþe sã-ºi mai acorde din când în când câte un relache
în care sã doarmã sau sã leneveascã, fiindcã altfel riscã sã se epuizeze.

Vacanþe, voiaje

Chiar ºi în concediu iubeºte punctualitatea, precizia ºi rutina. Bagajele
ei sunt un exemplu de ordine ºi conþin musai obiecte de amãnunt, ca
punguþa cu medicamente sau acele de siguranþã. Trebuie sã ºtie
dinainte pe ce rutã va cãlãtori, ora de sosire la destinaþie ºi tot ce se
poate ºti cu privire la cazare. Fiindcã doreºte sã vadã cât mai multe,
îºi planificã itinerarul cu mãiestrie, eliminând toþi timpii morþi.
Analizeazã mai întâi ofertele agenþiilor de turism ºi, în final, alege
varianta optimã. E obligatoriu ca serviciile primite sã corespundã
ofertei iniþiale � micile abateri vor fi taxate cu comentarii caustice.
Vizitarea unor þãri ca Elveþia, Japonia, Suedia sau Germania (modele
de curãþenie ºi disciplinã) ar unge-o cel mai tare pe suflet. În fapt, e
bucuroasã sã se îndrepte oriunde este ceva interesant de vãzut, iar,
dacã poate sã îmbine plãcutul cu ceva util (mai ales pentru sãnãtate),
e cu atât mai bine. De regulã, trage la hoteluri sau pensiuni decente
ºi curate ºi este prudentã cu specialitãþile locului, ºtiindu-ºi digestia
mai sensibilã. Fiindcã o tenteazã suvenirurile, dar îi displace sã
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cheltuiascã fãrã rost, se va întoarce acasã cu mici nimicuri practice,
ieftine ºi rezistente.

Organizarea petrecerilor

Fecioara invitã rar � are multã treabã, nu e pregãtitã, o petrecere
înseamnã dezordine, obosealã ºi costã o grãmadã de bani. ªi-apoi,
nu vede raþiunea ei practicã. Dacã n-are de ales, primeºte, dar cu
greu. Bombãne cã n-are ce-i trebuie, cã nu-i ajunge timpul, cã nu e
destul loc, dar, pânã la urmã, se descurcã în timp record ºi cu
resurse minime. Are nevoie de câteva zile pentru a stabili totul precis
ºi în amãnunt.

Meniu

Fecioara e o fanã a reþetelor culinare ºi o maestrã a eficienþei. Alege
ingrediente simple ºi sãnãtoase, pe care le prelucreazã meticulos, cu
ochii pe ceas, pe termometrul cuptorului sau pe cântarul de bucãtãrie.
La ea, nu ºtii prea sigur ce mãnânci. N-ai s-o vezi vreodatã cã scoate
pulpa de porc din cuptor ºi o pune pe masã. Fie o prezintã pe platou,
în felii tãiate mãiestrit, dar excesiv de subþiri, fie din carnea respectivã
plus o varietate incredibilã de zarzavaturi ºi ierburi mirositoare face
zeci de feluri, care mai de care mai complicate ºi interesante.
Calculeazã exact cantitãþile pe numãr de persoane, iar de la masã nu
rãmân resturi decât cât sã-i dea câinelui din faþa blocului.

Ambianþã ºi stil

Curãþenie, simplitate, ordine, funcþionalitate. Feþe de masã imaculate
ºi cãlcate impecabil, pahare limpezi ca apa de izvor, tacâmuri lustruite,
farfurii care sclipesc. Atmosferã potolitã, fãrã multã hãrmãlaie, dar
sincerã ºi autenticã, ceea ce face ca invitaþii sã-ºi doreascã sã revinã.
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Musafirii preferaþi

Apropiaþii, bineînþeles. Face... masã bunã cu Racii, Capricornii,
Scorpionii ºi, poate, Peºtii.

Miscellanea: cadourile, pietrele preþioase
ºi cocktailul Fecioarei

Cadoul potrivit

Fecioara este una dintre zodiile pentru care alegerea unui cadou nu
pune prea mari probleme. Nu este pretenþioasã ºi se bucurã de orice
lucruºor care are atribuþii practice sau care contribuie la menþinerea
ordinii ºi curãþeniei, sãnãtãþii trupeºti ºi a vioiciunii minþii ºi mâinilor.
Cu condiþia sã fie de calitate sau sã funcþioneze bine.

Sugestii pentru el: trusã de bricolaj, lampã de birou, mapã de acte,
agendã, calendar de perete, poster cu o caricaturã reuºitã, culegere
de epigrame, ghiduri practice (calculatoare, tâmplãrie, grãdinãrit),
abonament Internet, CD software, port-stilou, port-ochelari, port-chei,
suport de umbrelã, ceas, curea, cãmãºi, batiste, trening, abonament
la o salã de forþã, perie de haine, deodorant, gel de duº, after-shave.

Sugestii pentru ea: flori de apartament, calendar cu animale,
cãrþi ºi reviste cu sfaturi practice, ghid de prim ajutor, trusã de mani-
chiurã, cutie pentru lucru de mânã, maºinã de cusut, aspirator, fier
de cãlcat, robot de bucãtãrie, set pentru sare, zahãr ºi condimente, len-
jerie, geantã, curea, eºarfã, talc parfumat, sãpun fin, demachiant, gel
de albit dinþii, perie de pãr, un borcan mare cu vitamine ºi minerale.

Pietrele preþioase

Mereu cu agenda full, Fecioara se tot frãmântã cum sã le facã pe
toate, cum sã fie de folos celor din jur ºi sã se menþinã sãnãtoasã ºi


