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6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa. 14.00-
16.00 Jurnal 14.35
Unio 28 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.55 As-
tă seară 19.00 Jurnal
22.25 Jurnalul celor
din v4 22.30 Jurnal
mondial 22.50 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Ora;ele nordului 7.30
Documentar 360°-GEO
10.30 Jandarmul se în-
soară12.00 Telejurnal TvR
2 12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor 13.30
Pescar hoinar 14.00 Docu-
mentar 360° Geo 15.00 Pri-
etenii copilăriei mele 17.30
Circ18.45 E vremea
ta!19.00 Telejurnal TvR2
19.45 Sport 20.10 Happy
show de Anul Nou  21.50
Iubito, este frig 22.00 G.I.
Jane 0.10 Prietenii
copilăriei mele 1.40 Femei
de 10, bărbați de 10 (r) 2.30
emei de 10, bărbați de 10
3.20 G.I. Jane 5.25 Pescar
hoinar 5.55 Imnul
României

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Gunes 11.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 Puterea
dragostei 15.00Căsăto-
rie cu repetiție17.00 Un
destin la r[scruce 18.45
:tirile Kanal D 20.00
Povestea noastră22.30
vulturii de noapte 0.30
Ştirile Kanal D 1.45
Dragoste și ură (r) 3.30
Puterea dragostei 6<00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6<45 Ştir-
ile Kanal D

7<00 Tenis< Circuitul masculin
ATP - Turneul de la Brisbane,
Australia 9<00 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Oberstdorf, în Germania 9<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor patru
trambuline, în Austria 10<30
Schi fond< Cupa Mondială -
Turul de schi, la Oberstdorf, în
Germania 11<00 Schi fond< Cu-
pa Mondială - Turul de schi, la
Oberstdorf, în Germania 11<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor patru
trambuline, în Austria 12<30
Schi fond< Cupa Mondială -
Turul de schi, la Oberstdorf, în
Germania 13<15 Schi fond< Cu-
pa Mondială - Turul de schi, la
Oberstdorf, în Germania 13<45
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor patru
trambuline, în Austria 17<00
Schi fond< Cupa Mondială -
Turul de schi, la Oberstdorf, în
Germania 17<45 Schi fond< Cu-
pa Mondială - Turul de schi, la
Oberstdorf, în Germania 18<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor patru
trambuline, la Innsbruck, în
Austria 19<30 Tenis< Cupa
Hopman, la Perth, în Australia
20<55 Ştirile Eurosport 21<00
Schi fond< Cupa Mondială -
Turul de schi, la Oberstdorf,
în Germania 22<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială -
Turneul celor patru trambu-
line, la Innsbruck, în Austria
23<30 Schi fond< Cupa Mon-
dială - Turul de schi, la Ober-
stdorf, în Germania 0<25 Ştirile
Eurosport 0<30 Raliuri< Rali-
raid - Cursa Eco Africa 0<45
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor patru
trambuline, la Innsbruck, în
Austria 2<00 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Oberstdorf, în Germania 2<30
Tenis< Circuitul masculin ATP
- Turneul de la Brisbane, Aus-
tralia 

7.00 Jurnal 8.45 Po-
șeta 9.40 Dragoste
amețitoare 13.50 Să
gătim simplu din
nou 15.25 Dragoste
fără sfârșit – ser.
turc 16.20 Șase su-
rori – ser. span.
17.10 Doctorul de
pe munte 19.00 Jur-
nal 19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.25 Zimmer Feri
– com. magh. 23.00
Rețeta dragostei
adevărate – film su-
ed. 3.05 Enigmati-
cul secol XX. 

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.30 Pe taramul
dorintei (r)  9.30
Teleshopping 9.45
Pe taramul dorintei
(r) 11.15 Tata de-a
gata (r)  13.15 Tele-
shopping 13.30
Dragoste cu impru-
mut (r)  14.30 În rit-
mul vieții (r) 15.30
Petale de singu-
r[tate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata
21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00
Dragoste cu ̀ mpru-
mut  0.00 Tata de-
a gata (r)  5.45 În-
tr-o altă viaţă (r) 

7.20 Nemuritorii cu
Florin Piersic – B - in-
terviu (r) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine 11.00 Telesho-
pping 11.30 Chef
Dezbr[catu’ 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de râs 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Un stu-
dio in cautarea unei
vedete   18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Păcală se în-
toarce 23.30 Wild
Cherry 1.30 În
bucătărie cu Horia
vîrlan (r) 2.30 Mama
mea gătește mai bine
(r) 3.15 Focus (r)
4.15 Păcală se în-
toarce (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Telejurnal 7.05
Exclusiv în România
7.50 Colinde (r) 10.00
Perfect imperfect
12.00 Teleshopping
12.30 Creativ13.00
Aici, acum14.10 Tele-
jurnal14.55 vorbe;te
corect 16.00 EURO
polis 15.00 Fără
etichetă 16.00 EURO
polis 17.00 Revelion
2019  17.50 Discover
Romania 18.00 Răz-
boiul aerian 18.50
Mândru să fii român
19.00 Pulsul zilei
21.10 Carter, zis ura-
ganul  23.40 Moment
Art 23.45 Războiul
aerian 0.35 Concertul
pentru pace al Filar-
monicii din viena 2.15
Profesioniştii... cu Eu-
genia vodă 3.00 Tele-
jurnal 5.25 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro
Tv 10.30 vor-
be;te lumea 13.00
:tirile Pro Tv
14.00 Lecţii de vi-
aţă 15.00 La
M[ruţă 17.00
:tirile Pro Tv
18.00 Ce spun
rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Stăpânul in-
elelor< Frăția in-
elului 23.45 Spi-
oni de elită 2.00
Stăpânul inelelor<
Frăția inelului (r)
3.45 Spioni de
elită (r) 6.00 Ce se
întâmplă doctore?
(r) 6.30 Arena
buc[tarilor 

9.00 La bloc (r)
11.00 Blizzard (r)
12.45 LOL (r)
14.30 Pulbere de
stele (r)  16.45
Tat[l 18.30 La bloc
20.30 Proscrisul
22.30 Nașul 1.30
Proscrisul (r)  3.15
Nașul (r)  6.00 La
Maruţă (r)7.00 Observator 10.00

Prietenii de la 11 13.00
Observator 14.00 Shelby,
erou de Crăciun 16.00
Observator 17.00 John-
ny English (r) 19.00 Ob-
servator 20.00 Ultimul
trib< Madagascar 22.30
Umblând printre
morminte 0.30 Prădător
de noapte 2.15 Umblând
printre morminte (r)
4.00 Sheherazada< O Mie
;i Una de Nopți (r) 6.00
Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 Audi-
en\e ̀ n direct (r) 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator M.
S[lceanu, invitați
Romeo Nicoară, vasile
Ciocan, Augustin I;toc

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Nicoleta Epure,
“EURO polis “- 16.00

Elijah Wood,
“Stăpânul 

inelelor” - 20.30

Romeo Nicoară, 
invitat la “Agenda

public[“ - 20.00
Ben Affleck,

“Tat[l” - 16.45

Gökçe Akyildiz,
“Petale de

singur[tate” - 15.30

Anemona Niculescu,
“Păcală 

se întoarce” - 20.30
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12.05 Către casă
13.30 Trend
14.10 Bruxellesul
15.00 Jurnal
15.25 Club cultu-
ral 15.35 Fotogra-
fia de departajare
16.10 Egodetox
18.10 Razie 18.35
Lumea verede
19.30 Construc-
torii 20.05 Actua-
litatea zilei 21.35
Informator 23.35
Sincer

Echo

6.30 Focus 7.00 Ma-
gazin de dimineață
10.00 Astro show
13.00 O nevastă no-
uă de tot 13.45 Bu-
dapesta zi și noapte
14.55 Dragii moște-
nitori – ser. magh.
15.45 Mentalistul –
ser. am. 17.25 Pe
drumul iubirii – ser.
turc  19.00 Jurnal
RTL 20.45 Între
prieteni 22.30 22
Jump Street – com.
am.  0.55 CSI< Inve-
sitgatorii din New
York -  ser. am.

RTL Club
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Calul este îndrăgit și admirat de toată
lumea, fiind considerat un animal
grațios, elegant și totodată puternic și
rapid. Ei purtau soldaţii în bătălii,
trăgeau plugul la arat şi constituiau prin-
cipalul mijloc de transport – până la
apariţia maşinilor. 

Deoarece calul a fost implicat în activităţile
omului de zi cu zi, în ceea ce priveşte arta şi
munca, acest animal şi-a câştigat un loc special
în istorie, aducând cu sine semne ale onoarei,
reverenţei şi o mulţime de simboluri. Iată şi
câteva curiozităţi despre aceste superbe mam-
ifere. 

1. Urechile mobile 
Probabil nu o singură dată v-ați mirat sau

v-ați amuzat la modul în care calul își învârte
urechile. Pare a fi un extraterestru cu abilitatea
lui. Ei își pot mișca urechile în orice direcție<
stânga, dreapta, chiar și în spate, învârtindu-le
la 180 de grade, cu ajutorul celor 10 mu;chi
diferiți pe care îi are.

2. Zâmbetul cailor 
Animale haioase, își ridică des buza și își

arată dinții formând un zâmbet imens. Pare
amuzant, însă acel zâmbet nu e chiar un zâm-
bet. Deși suntem siguri că sunt animale iu-
bitoare și dornice de a împărtăși iubire și afecți-
une, momentul când ridică buza superioară și
își etalează dinții, de fapt este modalitatea lor
de a distinge mai bine un anumit miros. 

Caii dispun de un organ auxiliar numit și
organul lui Jacobson, care comunică cu simțul
olfactiv al animalului ajutându-l pe acesta să
distingă mai bine un anumit miros.

3. Ochi imenși 
Caii au ochii mari, cu un câmp vizual foarte

larg, datorită celor aproximativ 5 centimetri de
diametu al ochilor. Având ochi așa de mari tre-
buie să aibă și o pleoapă pe măsură, așa că, ei
au 3 – cele două pleoape obișnuite și încă una

situată în colţul interior al ochiului, care are
rolul de a curăţa şi lubrifia ochiul, atunci când
este nevoie.

4. Inteligență 
Mai multe studii şi curiozități despre cai

demonstrează capacitatea de memorie a caba-
linelor. Caii, spre deosebire de alte animale,
răspund la stimuli pozitivi. Dacă te vei purta
frumos cu ei, nu vor uita acest lucru și te vor
saluta cu un nechezat sau te vor lăsa să îi
mângâi. Un alt studiu arată că, un cal poate să
își recunoască stăpânul după voce și miros.
Astfel, dacă vor fi doi gemeni identici și doar
unu va întâlni calul, acesta va putea să îl in-
dentifice cu ajutorul mirosului sau al vocii pe
respectivul individ.

5. Rudele cailor
Una dintre cele mai interesante curiozități

despre cai este că rinocerul se număr[ printre
cele mai apropiate “rude”. Muzeul american de
Istorie Naturală, arată că ei aparțin unui grup
de mamifere cu un număr impar de degete.
Astfel, caii sunt mai apropiați ca specie de
perisodactile, adică rinocerii și tapirii. 

6. Sunt cei mai curați 
Spre deosebire de rudele sale -

rinocerii, caii sunt foarte curați. Ei
sunt singurele animale care nu
beau apă după alte animale
sau dintr-o găleată de
apă murdară. Având
simțurile atât de bine
dezvoltate, ei simt
mirosurile altor ani-
male în găleata cu
apă.

7. Cel mai
mic cal
din lume 

Dacă în
medie,

un cal măsoară peste 1,47 de metri, cel mai
mic cal din lume măsura doar 43 de centimetri.
umbelina a fost cel mai mic cal din lume
afectat de nanism. Aceasta, avea la naștere greu-
tatea unui bebeluș. Astfel, după nașterea um-
belinei s-a înființat o fundație cu numele ei, ce
se ocupă cu strângerea de fonduri pentru copiii
aflați în situații grele.

8. Cel mai bătrân cal
Un cal sănătos în captivitate, trăiește în me-

die 20–30 de ani, însă Billy a trecut de mult de
aceastră vârstă. Billy a fost cel mai bătrân cal
din lume, atingând vârsta de 62 de ani,
aparținând rasei Mustang din nordul Americii.

9. Limbajul urechilor
Dacă calul este prietenul tău cel mai bun și

ai o conversație cu el, îți vei da seama dacă
acesta te ascultă, privind urechile lui. Dacă,
calul tău flutură din urechi înseamnă că acesta
este atent și te ascultă, iar dacă îi va plăcea ceea
ce îi zici și va fi încântat, urechile lui vor fi
ciulite și îndreptate înainte.

Poți vedea și stările mai puțin bune ale calu-
lui tău. Dacă urechile lui sunt lăsate pe spate,
înseamnă că acesta este trist, supărat sau ner-
vos, iar dacă ele sunt puțin aplecate spre exte-

rior, calul este relaxat, plictisit sau nu se
simte bine.

10. Sportul minții 
și al sufletului

Echitația este unul dintre
cele mai frumoase și mai nobile
forme de sport. Orice om care
participă la o ședință de echi-
tație se va îndrăgosti pe loc.
Lăsând la o parte regulile de
mișcare și de instruire, echi-
tația este sportul ce va naște
multe sentimente în sufle-
tul fiecăruia. Sentimentele

de libertate şi control, sunt
doar câteva dintre trăirile

simțite la o plimbare prin aer liber. 

10 curiozit[\i despre cai pe care merit[ s[ le ;tii!



11.10 Construc-
torii 11.35 Lumea
verde 12.00 Știri
13.30 Vânătorul
autohton 14.10
Maghiarii 16.10
Troll 17.00 Jurnal
17.35 Trend 18.10
Istoria de ieri
19.10 Informator
20.10 În spatele
știrilor 21.35 Cli-
nica 22.10 Cercul
civil 0.35 Lumea
Echo. 1.10 Prețul
adevărat

Echo

6.55 Azi diminea-
ța 10.14 Azi înain-
te de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din V4 14.35
Suma 15.35 Bise-
rica vie 16.35 Șan-
sa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00 Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă
noapte  1.02 Jur-
nal de închidere

7.30 Clubul de puști
11.50 Familia mea și
alte specii umane
12.10 Autogram –
pentru șoferi 14.15
Cobra 11 -  ser. germ.
15.05 O pereche fără
pereche – ser. am.
16.45 Prații și alte
aventuri nebune -
film germ. 19.00 Jur-
nal RTL 20.05 Dra-
goste în Alpi – com.
engl-germ-austr.
22.00 Contabilul –
film am. 0.35 Raliul
Dakar 

7.00 Ora;ele nordului 7.30
An Nou cu bucurie 8.00
Documentar 3600 -GEO<
Myanmar-o călătorie de vis
cu trenul 9.00 Fiica ocean-
ului 10.00 Gala Excelsior
I 12.00 Microrecital Toto
Cutugno 12.30 Gala
Umorului 13.30 Femei de
10, bărbați de 10 - Partea I
15.30 Cap compas 16.00
Memorialul Durerii  - o is-
torie care nu se `nva\[ la
;coal[ 17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog 18.00
Primăverii 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TVR 2
19.45 Sport  20.10 Oameni
;i elefan\i 21.50 Rudolf
Valentino< destinul unei
legende 23.40 Gala reve-
lioanelor I 1.40 Rudolf
Valentino< destinul unei
legende 3.20 Oameni ;i ele-
fan\i 4.50 Fiica oceanului
5.45 100 de poveşti despre
Marea Unire-5 minute de
istorie cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 5.55 Imnul
României 6.00 MotorVlog
6.30 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15  Pastila de râs
9.00 C[s[torie cu
reeti\ie (r)  11.00
Sport, dietă şi o ve-
detă 11.30 Teleshop-
ping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 RO-
ventura 14.00 Asta-
i Rom]nia! (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Pistruiatul 3 -
Insurec\ia 22.00
Stinger - F[r[ sc[pa-
re 0.00 Știrile Kanal
D (r) 1.15 ROven-
tura (r) 2.00 Stinger
- F[r[ sc[pare (r)
3.45 Puterea dra-
gostei (r) 6.00 Teles-
hopping 6.30 Pas-
tila de râs 6.45 Ști-
rile Kanal D (r)

7<00 Tenis< Circuitul mas-
culin ATP - Turneul de la
Brisbane, Australia 9<00 Te-
nis< Cupa Hopman, la Perth,
în Australia 15<00 Schi
fond< Cupa Mondială - Tu-
rul de schi, la Val di
Fiemme, în Italia 15<45 Schi
alpin< Cupa Mondială, în
Croaţia 16<15 Schi fond<
Cupa Mondială - Turul de
schi, la Val di Fiemme, în
Italia 17<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Croaţia 18<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline, în Austria
19<00 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la Otepaa,
în Estonia 19<30 Tenis< Cu-
pa Hopman, la Perth, în
Australia 20<55 Ştirile Eu-
rosport 21<00 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
Otepaa, în Estonia 21<30
Schi fond< Cupa Mondială
- Turul de schi, la Val di
Fiemme, în Italia 22<00 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline, în Austria
23<00 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la Otepaa,
în Estonia 23<30 Schi fond<
Cupa Mondială - Turul de
schi, la Val di Fiemme, în
Italia 0<25 Ştirile Eurosport
0<30 Raliuri< Raliraid - Cur-
sa Eco Africa 0<45 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mondi-
ală - Turneul celor patru
trambuline, în Austria 1<45
Schi fond< Cupa Mondială
- Turul de schi, la Val di
Fiemme, în Italia 2<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, în
Croaţia 3<00 Tenis< Circuit-
ul masculin ATP - Turneul
de la Sydney, Australia

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.50 Aveți și
voi animale? 11.20
Magazin de familie
13.02 Jurnal 13.50
Rex la Roma 14.45
Comoare lacului de
argint – western
iug-germ. 18.00 În-
ger gastronomic
19.00 Jurnal 20.30
Sfântul Gheorghe și
balaurul – film
engl-germ. 22.10
Talentatul Mr. Ri-
pley – film am. 0.30
Fabry – em. de
umor 2.20 Geogra-
fie de dragoste 2.20
Enigmaticul secol
XX 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Sigrid Thornton,
“Fiica oceanului” -

9.00

Florentina Opriş,
“Sport, dietă 

şi o vedetă” - 11.00
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7.15 Pe t[r]mul
dorin\ei (r)  8.15 În
ritmul vieții (r)  9.15
Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste de
`mprumut (r) 14.30 În
ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Pe t[r]mul
dorin\ei 19.00 Tata de-
a gata 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dra-
goste de `mprumut
0.00 Tata de-a gata (r)
2.00 Petale de singură-
tate (r) 3.00 Pe t[r]mul
dorin\ei (r) 4.00 State
de Rom]nia (r) 4.45
Ce se ̀ nt]mpl[ doctore
(r) 5.00 Dragoste de
`mprumut (r)  5.45 În-
tr-o altă viaţă   

7.15 Tusea ;i jun-
ghiul 9.30 Tele-
shopping 10.30 Se-
crete de stil 11.00
Camera de r]s
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 13.30 Un stu-
dio ̀ n c[utarea unei
vedete 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Prim[vara bobo-
cilor 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
g[te;te mai bine
20.30 Drumul drag-
onului 22.30 Poli\ia
judiciar[ 0.30
Lacrimi de fericire
2.30 Drumul drag-
onului (r)  4.0 Focus
(r) 5.50 Mama mea
gătește mai bine (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Oameni ca noi 7.30 Is-
torii ascunse 8.00 Prietenii
incredibile  8.50 M]ndru s[
fii rom]n 9.00 Şah-mat  9.30
M.A.I. aproape de tine 10.00
Vreau să fiu sănătos! 11.00
Levintza prezintă 11.30
Constructorii de visuri 12.00
Unirile romanilor (r) 13.00
Fa\a nev[zut[ a lumii 13.50
Istoria cu Virgil 14.00 Tele-
jurnal  14.30 Ora regelui
15.30  Gala Patriotfest 16.30
Rom]nia veritabil[ 17.00
Revelion 2019 (r) 17.50
M]ndru s[ fii rom]n 18.00
Volei feminin, Preliminarii
Campionatul European<
România – Spania 20.00
Telejurnal 21.10 Concert
Juan Diego Florez la Bu-
cureşti 22.50 Istoria mafiei
irlandeze 23.45 Profesion-
iştii... cu Eugenia Vodă  0.35
Concertul de Anul Nou de
la Viena 2019 (r) 2.50 Gala
Patriotfest  (r) 3.40 Istoria cu
Virgil 3.50 Prietenii incred-
ibile (r) 4.35 Istoria mafiei
irlandeze (r) 5.25 Imnul
României 5.30 Teleshopping
6.25 Vorbe;te corect 6.30
Discover Rom]nia 6.40 Ex-
clusiv `n Rom]nai

7.00 :tirile Pro
TV 10.00 Joey
11.45 Ce spun
românii (r) 12.30
Rocky 14.45 Cum
s[ scapi de un tip
`n 10 zile 17.00
Coana Mare< A;a
tat[, a;a fiu 19.00
:tirile Pro TV
20.00 Las Fier-
bin\i 21.45 Agen-
tul 007 contra
GoldenEye 0.00
Las fierbin\i (r)
1.30 Agentul 007
contra GoldenEye
(r) 3.30 Rocky (r)
5.30 Arena buc[-
tarilor (r)  6.00
Lec\ii  de via\[

8.00 La bloc (r) 10.00
Schimb[ri (r) 11.45
Tat[l (r) 13.30 Bliz-
zard (r) 15.15 Regat-
ul secret (r) 17.00
Olimpiada de acas[
18.30 La bloc 20.30
Lara Croft< Tomb
Raider 22.15 Na;ul II
1.45 Lara Croft<
Tomb Raider 3.00
Proscrisul (r) 4.45 La
bloc (r) 6.00 La
M[ru\[ (r)

7.00 Observator 10.00
Tutankhamun 11.00
Shelby, erou de Crăciun
(r) 13.00 Observator
14.00 Zaza Sing 17.00
Poli\ist de gr[dini\[ 2
19.00 Observator 20.00
Pete ;i dragonul 22.00
F[r[ re\ineri 0.00
Poli\ist de gr[dini\[ 2
(r) 2.00 Observator (r)
3.00 Ultimul trib<
Madagascar (r) 5.00
Tutankhamun (r) 6.00
Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 9.00
“La psiholog” 10.00
Spiridu; Ghidu;
11.30 Agenda Pub-
lic[ (r) 20.00 Via\a la
\ar[ cu Ioan Anița;
21.00 “Iat[ omul” cu
Gabriel Ghi;an
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Doina Levintza
“Levintza prezintă” 

- 11.00

Martin Lawrence,
“Coana Mare< A;a

tat[, a;a fiu” - 17.00
Gabriel Ghi;an,

“Iat[ omul” - 21.00

Ipek Karapinar,
“Petale de 

singurătate” - 15.30

Angelina Jolie,
“Lara Croft< Tomb

Raider” - 20.30
“Chef Dezbr[catu” -

15.30
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Am pășit într-un an
nou și dacă pe finele lui
2018 puneam accentul pe
planurile de dezvoltare
personală în cazul
adulților, în rândurile de
mai jos, din cele spuse de
psihologi, ne oprim
atenția asupra copiilor. 

Dezvoltarea personală nu
e doar pentru adulți, ci și pen-
tru copii, iar specialiștii sunt
de părere că ea e necesară în
cazul celor mici, la fel ca în
cel al părinților și, de ce nu
bunicilor lor. 

Accesul copilului 
la un viitor în care 
să simtă echilibru 
și încredere

Părinții care citesc aceste
rânduri cu siguranță sunt de
părere că un copil are nevoie
constantă de îndrumare în vi-
ață, iar pentru copii cel mai
bun model e chiar părintele
său. Aici intervine următorul
aspect< dezvoltarea personală
e calea sigură de urmat și pen-
tru părinți, care vor să devină
modelul pozitiv în viața
copilului lor, dar și pentru
copil, care la rândul său pune
cărămidă pe cărămidă la
statutul său de om mare. În
cazul copiilor, dezvoltarea
personală presupune o activ-
itate ce susține copilul în de-
scoperirea resurselor inte-
rioare. Cel mic va învăța to-
todată să găsească modalități
prin care să rezolve prob-

lemele ce le întâmpină. Toate
activitățile cuprinse în
buchetul denumit dezvoltare
personală joacă un rol impor-
tant în a facilita accesul
copilului la un viitor în care
să simtă din plin echilibrul,
împlinirea, să simtă că nu îl
doboară problemele ce îi apar
în cale, că nu îl distrug
emoțional necazurile.

Stimularea 
inteligenței
emoționale 
și a creativității

La cursurile de dezvoltare
dedicate copiilor, cei mici sunt
efectiv ajutați. Le este stimu-
lată creativitatea, spontanei-
tatea, învață să comunice mai
bine, să se exprime, să se
adapteze diferitelor medii de
viață. Copiilor le este stimu-
lată inteligența emoțională,
dobândesc comportamente
adecvate situațiilor în care se
află. Ei vor învăța și despre
faptul că în viața de zi cu zi
apar probleme, inevitabil, dar
vor ști cum să le facă față. 

Creșterea stimei 
de sine

Un alt aspect important
pe care se pune accentul la
cursurile de dezvoltare per-
sonală pentru copii este
creșterea stimei de sine. Pen-
tru a deveni adulți cu o stimă
de sine crescută, copiii trebuie
să știe ce potențial au. Ei tre-
buie încă de mici încurajați să

își descopere abilitățile. Toate
aceste ingrediente îi ajută să
se dezvolte pe plan personal. 

Părintele, educat 
să aibă o relație mai
bună cu cel mic

Desigur, atunci când un
copil participă la cursuri de
dezvoltare personală, foarte
mult are de câștigat și părin-
tele său. Acesta va cunoaște
alți părinți, va învăța din ex-
periențele lor, va avea acces la
informații ce îl vor ajuta să
devină un părinte mai bun. Și,
nu în cele din urmă, părintele
va învăța cum să aibă o relație
mai apropiată și mai bună cu
copilul său. În plus, părintele
va primi și informațiile nece-
sare organizării eficiente a
timpului, astfel încât să pe-
treacă timp de calitate cu
copilul său. 

Ca o concluzie, în-
drumând copilul spre dez-
voltarea personală, evident re-
alizată de specialiști care
cunosc tehnicile necesare, îi
antrenăm capacitățile empat-
ice, îl ajutăm să își dezvolte
abilitățile de cooperare, să lege
prietenii, să fie un copil socia-
bil,  să își exploateze
potențialul. Și dacă suntem
părinți cărora ne place să in-
vestim în noi, participând la
astfel de cursuri, citind cărți,
atunci ne dorim cu siguranță
ca și copiii noștri să primească
o educație de calitate și, mai
mult decât atât, să se dezvolte
pe plan emoțional.

Dezvoltarea personal[, 
o activitate ce sus\ine copilul 

în descoperirea resurselor interioare
În rândurile de mai sus ne-am con-

centrat atenția asupra copiilor, asupra
a cât de importantă e dezvoltarea per-
sonală în cazul celor mici. Continuând
pe aceeași linie vom scrie că pentru a
crește, a ne dezvolta frumos, e indicat
să avem un plan individual de dez-
voltare personală încă din copilărie. 

Indiferent de vârstă, fiecare dintre noi ar
trebui să aibă planul individual de dezvoltare
personală. Nu e foarte greu de conceput, spun
specialiștii, iar aceia care nu știu pot cere sprijin
unui psiholog, psihoterapeut etc. 

Primul punct al planului se va referi la
obiectiv. Vom trece ce anume ne dorim în acest
an în care tocmai ce am făcut pasul cel mare.
Putem trece un loc de muncă nou, un salariu
mai mare, o afacere ce să meargă mai bine. Nu
contează atât de mult obiectivul pe cât contează
motivația ce o avem pentru a-l îndeplini. Ur-
mătorul pos e să vedem ce avem de îmbunătățit
la noi pentru a atinge obiectivul. După acest
al doilea pas vom putea identifica acțiunile
necesară pentru atingerea nevoilor de dez-
voltare, pentru a vedea ce cursuri de dezvoltare
personală ori profesională ne lipsesc, ce cărți
am putea citi pentru a ne dezvolta abilitățile. 

S-ar putea să simțim că nu putem duce
planul la bun final. Aici intervine ajutorul spe-
cialistului cu care putem discuta planul de dez-
voltare. Acesta ne va putea îndruma pașii în a-
l pune în aplicare. 

Planul individual de dezvoltare personală
e bun mai ales acum, în ianuarie, la început de
an. Întocmit bine, cum scrie la carte, ne va fi
pe post de îndrumător. Trebuie doar să dăm
dovadă de sinceritate cu noi înșine în momen-
tul în care îl concepem, fie că ne dorim mai
mulți bani pentru 2019 sau mai puține kilo-
grame.

Rolul planului 
individual de 

dezvoltare personal[



12.05 Către casă
13.30 Cu Revitzky
în pădure 14.00
Știri 14.10 Arhitec-
tura XXI 14.35
Moștenirea vie
15.10 Angard –
show pol. 16.10
Cercul civil 17.35
Clubul presei, noua
generație 18.35 Cli-
nica 19.10 Balanța
Echo 20.10 Siberia
și orientul rus 21.35
Sincer 22.10 Bayer
show 23.35 Echo
Ungaria

Echo

6.55 Azi dimi-neața
10.14 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din V4
13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Fa-
milia 18  16.35
Lumea 17.35 Vârsta
18.55 Astă seară
20.05 Ești acasă
20.30 Jurnal 21.33
Astă-seară 22.30 Ju-
rnal mondial 22.51
Azi noapte 1.02 Ju-
rnal de închidere

6.35 Focus plus 7.30
Clubul de puști
12.00 TV Muzica
prezintă 12.20 Hote-
lul anului – cele mai
bune cazări din pro-
vincie 13.20 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL – ediție de seară
19.45 Pan – film am.
21.45 Aurul națiunii
– film. am. 0.40 Ra-
liul Dakar 2019 1.20
Contabilul – film
am. 3.50 Mentalistul
- ser. am.

7.00 Ora;ele nordului
7.30 An nou cu bucurie
8.00 Documentar 360°-
GEO< Peru-o alpaca
pentru Christobal 9.00
Ferma 10.00 Pescar
hoinar 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Destine
ca-n filme 12.00
Desc[leca\i `n Carpa\i
12.30 S[n[tate cu de
toate 13.10 Iarba verde
de acas[ 15.00 Drag de
Rom]nia mea 17.00
D'ale lu' Mitică 18.00
Prim[verii 18.45 E vre-
mea ta! 19.00 Telejurnal
TVR 2 19.45 Sport 20.10
Atunci i-am condamnat
pe toţi la moarte 21.55
Iubito, este frig 22.05
Orașul de art[ 1.09 Rev-
elion de Rom]nia (r)
2.39 Iarba verde de
acas[ (r) 4.19 Atunci i-
am condamnat pe toţi la
moarte (r) 5.55 Imnul
României  6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-shop-
ping 8.45 Vacanţa
Mare< Leana s-a în-
tors! Best of 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
Vacanţa Mare< Leana
s-a întors! Best of
13.45 Pistruiatul 3 -
Insurec\ia (r) 15.30
Vulturii de noapte (r)
17.30 Asta-i Româ-
nia! 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Teroare
la etaj 22.00 Ochii din
umbr[ (r) 0.00 Știrile
Kanal D (r) 1.15 As-
ta-i Rom]nia (r) 2.45
Ochii din umbr[ (r)
4.30 Vacanţa Mare<
Leana s-a întors! Best
of 5.30 Pastila de r]s
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

7<00 Tenis< Circuitul mas-
culin ATP - Turneul de la
Sydney, Australia 13<00
Schi alpin< Cupa Mondi-
ală, la Zagreb, în Croaţia
14<00 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi,
la Val di Fiemme, în Italia
14<45 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la
Otepaa, în Estonia 15<15
Schi fond< Cupa Mondială
- Turul de schi, la Val di
Fiemme, în Italia 16<45
Schi alpin< Cupa Mondi-
ală, în Croaţia 17<30 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline, în Aus-
tria 20<00 Tenis< Circuitul
masculin ATP - Turneul
de la Brisbane, Australia
21<25 Ştirile Eurosport
21<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Croaţia
22<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială - Turneul
celor patru trambuline, în
Austria 23<30 Schi fond<
Cupa Mondială - Turul de
schi, la Val di Fiemme, în
Italia 23<55 Ştirile Eu-
rosport 0<00 Schi fond<
Cupa Mondială - Turul de
schi, la Val di Fiemme, în
Italia 0<30 Raliuri< Rali-
raid - Cursa Eco Africa
0<45 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială - Turneul
celor patru trambuline, în
Austria 2<00 Schi fond<
Cupa Mondială - Turul de
schi, la Val di Fiemme, în
Italia 2<30 Tenis< Circuitul
masculin ATP - Turneul
de la Brisbane, Australia

8.55 În mâna lui
Dumnezeu 9.30
Cronica catolică
10.05 Rome Re-
ports  10.50 Între-
bări în Biblie 12.00
Slujbă religioasă
13.05 Jurnal 13.55
Melodii de prânz
14.55 S-a ridicat
păunul – em. folc.
16.00 În favoarea
dragostei  – film
magh. 19.00 Jurnal
19.35 Înger păzitor
– ser. am. 22.00 O
nevastă născută
0.45 Casablanca –
film. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Amza Pellea,
“Atunci i-am 

condamnat pe toţi 
la moarte - 20.10

Michael Keaton,
“Teroare la etaj” -

20.00
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7.15 Pe t[r]mul dorin-
tei (r) 8.15 În ritmul
vieții (r)  9.15 Tele-
shopping 9.45 Petale
de singurătate (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Tata de-a gata
(r) 13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30 În
ritmul vieții (r)  15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Pe t[r]mul
dorin\ei 19.00 Tata de-
a gata 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dra-
goste cu `mprumut
0.00 Tata de-a gata (r)
2.00 Petale de singu-
r[tate 3.00 Pe t[r]mul
dorin\ei 4.00 State de
Rom]nia 4.45 Dincolo
de povestiri 5.15
Dragoste de ̀ mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[ 

7.20 Camera de râs
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< con-
strucţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 Pasiune
Toscană 12.00
Teleshopping 13.30
Camera de râs 14.00
Benny Hill Show
15.00 În bucătărie cu
Horia Vîrlan 16.00
Un sur]s `n plin[
var[ 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Incerti-
tudine 0.30 Poli\ia
judiciar[ (r) 2.30 In-
certitudine 4.30 În
bucătărie cu Horia
Vîrlan 5.30 Flash
monden (r) 5.50 Pa-
siune Toscan[ 6.50
Teleshopping 

7.30 Universul credinţei
8.25 Catedrala mea 8.30
Universul credin\ei 9.30
Pro patria 10.00 În gră-
dina Danei 10.30 V[
mul\umesc, p[rinte!
11.00 Universul credin\ei
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.30
Tezaur folcloric 15.30
Politic[ ;i delicate\uri
16.30 Toate-s vechi şi 9-
s toate (r) 17.00 Istoria
cu Virgil 17.15 Cerbul de
Aur  18.00 R[zboiul
a;ilor 19.00 Unirile
rom]nilor 20.00 Telejur-
nal 21.10 Concert extra-
ordinar Gheorghe Zam-
fir şi prietenii 23.00
Garantat 100% 0.00
R[zboiul a;ilor 1.00 Iar-
na simfonic - concert Tu-
dor Gheorghe 2.35 ~n
gr[dina Danei (r) 3.00
Telejurnal 3.50 Garantat
100% 4.40 Universul
credinţei (r) 6.20 Imnul
României 6.30 Discover
Rom]nia 6.40 Exclusiv
`n Rom]nia

7.00 Ştirile Pro TV
10.00 Cum să scapi
de un tip în 10 zile
(r)  12.15 Ce spun
rom]nii (r) 13.15
Coana Mare< Așa
tată, așa fiu (r)
15.15 Lovi\i de
dragoste 17.00 Un
socru de co;mar
19.00 Ştirile Pro
TV 20.00 Avatar
23.00 Marea mo-
toleal[ 0.45 Avatar
(r) 3.15 Marea mo-
toleal[ (r) 5.00 Ce
spun românii (r)
6.00 :tirile Pro TV

7.45 La bloc (r)
9.45 Tat[l (r) 11.30
Schimb[ri (r) 13.15
~n c[utarea unui
partener (r) 15.00
Olimpiada de acas[
(r) 16.30 Indiana
Jones și Căutătorii
arcei pierdute 18.30
La bloc 20.30 U;a
de aur 22.15  Na;ul
III 1.15 Misterele
Casei B]ntuite (r)
3.00 Na;ul III (r) 7.00 Observator 10.00

Tutankhamun 11.00 Pete
;i dragonul 13.00 Obser-
vator 13.30 Amintiri din
copil[rie 15.00 Călătoria
2< Rătăciți în San Fran-
cisco 16.30 R[zboi `n
buc[t[rie 19.00 Obser-
vator 20.00 Robin Hood
22.30 Batman 1.00
Robin Hood (r) 3.00 Ul-
timul trib< Madagascar
(r) 5.00 Tutankhamun
6.00 Observator

10.30 Taina credin\ei
(limba maghiară)
12.00 Taina credin\ei,
emisiune realizată de
Mihaela Ghiță 13.00 ~n
slujba comunit[\ii, re-
alizator Mihai Săl-
ceanu, invitat dr. Stelian
Pop 18.00 Educa\ie
ecologic[ 20.00 ~n slu-
jba comunit[\ii (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV
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“Concert Gheorghe
Zamfir şi prietenii” -

21.10“Avatar” - 20.00

Dr. Stelian Pop, 
invitat la emisiunea

“~n slujba 
comunit[\ii” - 13.00

Sarah Roemer,
“U;a de aur” - 20.30

Carmen T[nase,
“State de Rom]nia”

- 22.00

Lynn Collins,
“Incertitudine” -

22.00
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Mărarul este cunoscut în
mai toate bucătăriile de pe
glob ca un condiment
deosebit de aromat, fiind
considerat chiar ca fiind din
categoria mirodeniilor. 

Puţine sunt în fapt persoanele
care ştiu sau au aflat măcar în
parte efectele benefice/curative
ale acestei plante care, în ultimii
ani se regăseşte în stare proaspătă
în marile magazine. Desigur, este
ofertat ca verdeaţă. Mărarul este
una dintre cele mai aromate
mirodenii folosite în zona
mediteraneană de mai bine de
1500 de ani. Preparatele obţinute
din mărar, de la infuzii până la
tincturi sau uleiuri esenţiale, au
proprietăţi terapeutice pentru un
număr impresinant de boli<
afecţiuni ale căilor urinare,
retenţii hidrice, amenoree,
anorexie, pentru a menţiona doar
o parte dintre afecţiunile acestui
secol. În vremuri îndepărtate,
călugării tibetani recomandau
ceaiul de mărar în tratamentul
tuturor bolilo. Pentru păstra
proprietăţile terapeutice
nealterate ale plantei, tibetanii
conservau cu mare atenţie
buchetele de mărar, care se uscau
în  locuri aerisite, lipsite de
umezeală. În semn de respect,
tibetanii îşi tratau musafiri cu
infuzie de mărar. 

În studiile sale, Eugen
Giurgiu, doctor în biochimie, cu
competenţe în fitoterapie şi
nutriţie, apreciază că< ”Potrivit
testelor de laborator,  “verdeaţa”,
este un tonic de excepţie pentru
afecţiuni fizice şi psihice.
Consumat crud, mărarul combate
depresia şi redă entuziasmul de a
trăi. Datorită cantităţilor
considerabile de vitamine< A, B, C
şi de minerale< potasiu, magneziu
şi calciu, un consum frecvent de
frunze şi de seminţe de mărar
echilibrează funcţiile
organismului şi întăreşte sistemul
imunitar.

Câteva recomandări

Cunoscătorii în materie de
nutriţie recomandă mărarul
pentru tratarea sau ameliorarea
unor maladii precum<
combaterea balonărilor,
stimularea activităţii rinichilor,
uşurarea respiraţiei şi înlăturarea
crizelor de sughiţ, lipsa poei de
mâncare, insomnii şi tulburări
nervoase, impotenţă, hemoroizi
ş.a.

Mărarul este un leac de mare

ajutor în combaterea balonărilor,
a colicilor intestinale şi a multor
tulburări digestive.

Sucul de mărar, administrat
un interval de 14 zile, stimulează
activitatea rinichilor (combate
calculii, infecţiile renale şi
cistitele). Pentru persoanele care
se confruntă frecvent cu crize de
sughiţ, infuzia de mărar este un
calmant sigur, deoarece reglează
respiraţia. Şi pentru astmatici, şi
pentru persoanele care au
afecţiuni respiratorii, o cură cu
infuzie de mărar este de mare
ajutor, deoarece uşurează
respiraţia.

Când să apelăm 
la remediile cu mărar?

Lipsa poei de mâncare,
insomniile şi tulburările nervoase
minore se rezolvă tot cu ajutorul
mărarului. Şi în impotenţă
tratamentul cu infuzii şi cu ulei
volatil de mărar (bogat în calciu,
sulf, potasiu, fier, magneziu,
sodiu) a dat rezultate  foarte bune.
De asemenea, planta aceasta, care
este la îndemâna oricui, este utilă
şi suferinzilor de hemoroizi.  

Mărarul crud este eficient şi
în cazul femeilor care alăptează,
pentru că stimulează secreţia de
lapte.Nutriţioniştii au constatat că
mărarul are efecte miraculoase şi
în curele de slăbire, deoarece
înlătură surplusul de grăsimi şi
aplatizează abdomenul. În acest
caz, se foloseşte cura cu pulbere
de seminţe ,un interval de 20 de
zile pe lună.Specialiştii au
observat că, o cură cu pulbere de
mărar sau cu tinctură obţinută
din semninţe, un interval de 20 de
zile, favorizează creşterea sânilor
pe care-i modelează  şi le
accentuează fermitatea.

În tusea rebelă, sucul de
mărar face minuni. În astfel de
situaţii, se foloseşte  o legătură
mai mare de mărar care se stoarce
în blenter.  În sucul obţinut se
adaugă 15 linguri de apă plată şi
se lasă la macerat măcar o oră.
Sucul se strecoară şi în cantitatea
obţinută se adaugă tot atâtea
linguri de suc de mere sau de
morcov. Se îngurgitează numai
câte trei linguri, la un interval de
patru ore. Efectee terapeutice ale
mărarului nu se opresc aici.
Frunzele plantei sunt apreciate în
numeroase ţări europene ca un
elixir al frumuseţii, deoarece o
cură lunară cu infuzie, timp de
zece zile,   încetineşte procesul de
îmbătrânire.   

Text selectat şi adaptat 
de Ioan A.

Preparatele din m[rar sunt
remedii pentru bolile digestive
;i cele de natur[ hormonal[ 

Pia\a Eroii Revolu\iei, 
nr. 5 - Satu Mare

Telefon< 0361 884947

SC ATOMEDICAL VEST SRL 
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare, 

str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre Farmacie ;i
Policlinica Veche), vine `n sprijinul pacien\ilor cu o gam[ variat[

de ciorapi compresivi. Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul
pacien\ilor cu c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.

Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar

fabricat din material textil flexibil. Ciorapul de compresie exercit[
asupra piciorului o for\[ compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor
medicale, sprijinind astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor
inferioare. Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II
de compresie se folosesc `n scop curativ.

Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor circulatorii
ale membrelor inferioare.

Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
apari\ia varicelor.

Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.

Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice. Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie,
trebuie s[ v[ obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la
`nceput ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat
timpii de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[
la 1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul 
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,

`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101



14.10 Troll
15.00 Jurnal
15.25 Club cul-
tural 16.05 Sibe-
ria și estul rusesc
16.10 Informa-
tor 18.35 Lumea
maghiară 19.00
Jurnal 19.30
Prelungire 20.10
Clubul presei
21.35 Sincer
23.05 Potret
contemporans

Echo

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 12.35 Gospo-
darul maghiar
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurna-
lul celor din V4
14.35 Vârsta 15.35
Ești acasă 16.35 Pla-
neta albastră 17.35
Gospodarul ma-
ghiar 18.33 Față-n
față 18.53 Astă-sea-
ră 19.00 Jurnal
20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
0.00 Jurnal 

6.30 Focus 10.05
Astro show 13.15
Budapesta zi și
noapte – ser. magh.
14.35 Dragii moș-
tenitori – ser. magh.
16.25 Mentalistul –
ser. am. 17.20 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc. 19.00 Jur-
nal RTL 20.50 Între
prieteni – ser. magh
22.40 Dr. Os – ser.
am. 0.55 Raliul Da-
kar – sinteză. 3.50
Mesearia lor<ameri-
cani – ser. am. 

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Chile-farurile de la capă-
tul lumii 8.30 C];tig[
Rom]nia 9.30 Cele ;ase
surori 10.30 Zile cu stil
11.00 Gala umorului
12.00 Telejurnal TVR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 MotorVlog 14.00
Documentar 360° Geo<
Pe cursul fluviului Lena
din Siberia 15.00 Prim[-
verii 15.30 Fuegovelion
de Sf. Ion 16.30 Cele ;ase
surori 17.30 Iarna am-
intirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TVR
2 19.45 Sport 20.00 D’ale
lu’ Mitică 21.00 Destine
ca-n filme 22.10 Cara-
cati\a 23.15 ~n numele
legii 0.25 Filmul de art[
(r) 3.30 Caracati\a 4.30
~n numele legii 5.30
S[n[tate cu de toate 5.55
Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 10.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei 15.00
Teo Show  17.00
Un destin la
răscruce (r) 18.00
Știrile Kanal D
20.00 Povestea
noastr[ 22.30 Bra-
vo , ai still! 0.10
Știrile Kanal D (r)
3.30 Puterea dra-
gostei 6.00 Teles-
hopping (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Tenis< Circuitul masculin
ATP - Turneul de la Brisbane,
Australia 8<00 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Val di Fiemme, în Italia 8<30
Schi fond< Cupa Mondială -
Turul de schi, la Val di
Fiemme, în Italia 9<00 Com-
binata nordică< Cupa Mondi-
ală, la Otepaa, în Estonia 9<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor pa-
tru trambuline, în Austria
11<00 Schi fond< Cupa Mon-
dială - Turul de schi, la Val di
Fiemme, în Italia 12<00 Tenis<
Circuitul masculin ATP -
Turneul de la Sydney, Aus-
tralia 14<00 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială -
Turneul celor patru trambu-
line, în Austria 15<30 Schi
fond< Cupa Mondială - Turul
de schi, la Val di Fiemme, în
Italia 16<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Croaţia 17<00
Combinata nordică< Cupa
Mondială, la Otepaa, în Esto-
nia 17<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială - Turneul
celor patru trambuline, în
Austria 20<00 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Val di Fiemme, în Italia 20<55
Ştirile Eurosport 21<00 Schi
alpin< Cupa Mondială, în
Croaţia 21<30 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
Otepaa, în Estonia 22<00 Sări-
turi cu schiurile< Cupa Mon-
dială - Turneul celor patru
trambuline 23<00 Tenis< Cir-
cuitul masculin ATP - Turneul
de la Sydney, Australia 0<00
Raliuri< Raliraid - Dakar 0<30
Raliuri< Raliraid - Cursa Eco
Africa 0<45 Ştirile Eurosport
0<50 Sărituri cu schiurile< Cu-
pa Mondială - Turneul celor
patru trambuline 1<45 Schi
alpin< Cupa Mondială, în
Croaţia 2<30 Tenis< Circuitul
masculin ATP - Turneul de la
Sydney, Australia 

7.45 Magazin pen-
tru rromi 8.50 Po-
șeta10.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 13.02 Jurnal
13.55 Să gătim sim-
plu din nou 15.20
Dragoste infinită –
ser. turc  16.10 Șase
surori – ser. span.
17.05 Doctorul de
pe munte 19.35 La-
birintul sirților –
ser. turc 21.25 Lu-
mina albastră 0.20
Investigarorii din
Alpi – ser. austr.
3.05 Enigmaticul
secol XX.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Vicky McClure,
“~n numele legii” -

23.15

Hazal Kaya,
“Povestea noastr[“ -

20.00
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7.30 Pe t[r]mul
dorintei (r) 8.30 În
ritmul vieții (r) 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singu-
r[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Pe t[r]mul
dorin\ei 14.30 În
ritmul vieții (r)
15.30 Petale de sin-
gur[tate 16.30 Într-
o altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata
21.00 ~n ritmul
vie\ii 22.00 State de
Rom]nia 0.00 Tata
de-a gata (r)   4.00
State de Rom]nia
(r) 5.15 Dragoste cu
`mprumut

7.20 Un sur]s `n plin[
var[  9.30 Teleshop-
ping 10.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n cap
(r) 12.00 Teleshopping
14.00 Camera de râs
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Benny Hill
Show 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine 20.30
Omoar[-m[de trei ori
22.30 Starea naţiei
23.30 Trăsniți din NA-
TO 0.00 Omoar[-m[
de trei ori  0.30 Focus
din inima Rom]niei
1.00 Pentru patrie (r)
3.00 Mama mea
g[te;te mai bine 4.00
Focus (r) 5.00 Camera
de râs (r) 5.50 Starea
na\iei 6.50 Teleshop-
ping

7.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
12.00 Teleshopping
12.30 Adev[ruri despre
trecut 13.00 Aici, acum
14.00 Telejurnal 14.55
Vorbeşte corect! 15.00
Maghiara de pe unu
17.00 Telejurnal 17.05
#Creativ  17.30 Cerbul de
Aur 2018 18.00 Rom]ni
care au schimbat lumea
19.00 Pulsul zilei  20.00
Telejurnal 21.00 De ce nu
sunt pe Facebook 22.00
Iubiri celebre 22.30
Dosar Rom]nia 23.30
Dosarele extratereştrilor
23.55 Vorbe;te corect!
0.00 Telejurnal 0.30
Români care au schimbat
lumea  1.30 Vizită de lu-
cru cu Gianina Coron-
dan  2.00 De ce sunt pe
Facebook 3.00 Iubiri
celebre 3.30 Telejurnal
4.20 Garantat 100% 5.10
Dosarele extratereştrilor
5.35 Imnul României
5.40 Pulsul zilei

7.00 :tirile Pro TV
10.30 Vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro TV 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La M[ruţă
17.00 :tirile Pro
TV 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro TV 20.30
Curierul 22.00
Pre\ul r[zbun[rii
23.00 :tirile Pro
TV 0.00 Curierul
1.30 Pre\ul r[zbu-
n[rii  5.00 Ce spun
românii (r) 6.00
:tirile Pro TV

7.15 La M[ru\[ 9.15
~n c[tarea unui
partener11.15 La
bloc 12.15 Zbor frânt
(r)13.15 Olimpiad de
acas[ 14.45 Indiana
Jones  16.45Danielle
Steels 18.15 La bloc
20.30 Gaur[ miste-
rioas[  22.00 Patru
fra\i 0.00 Gaur[ mis-
terioas[ 6.00 Ce
spun românii (r) 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 F[r[ re\ineri
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Chefi la
cu\ite 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Batman (r)
3.30 Observator 4.30
Călătoria 2< Rătăciți în
San Francisco (r) 6.00
Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Audi-
en\e `n direct”, realiza-
tor Mihai Sălceanu
19.30 :tiri 20.00 “Agen-
da public[”, realizator
Stela Cădar 21.30
“Panoramic Sportiv”,
cu Constantin Demian 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Brant Pinvidic,
“De ce nu sunt pe
Facebook” - 21.00

Jason Statham,
“Curierul” - 20.30

Chris Massoglia,
“Gaur[ misterioas[“

- 20.30

Constantin Demian,
“Panoramic

Sportiv” - 21.30

Claudia Alvarez,
“Pe t[r]mul

dorin\ei”  - 18.00

Alfred 
Hawthorne Hill 

“Benny Hill” - 17.10

Desert cu ciocolat[ ;i brânz[

Mod de preparare<

Turnați gelatina în laptele în-
călzit și așteptați până când se um-
flă amestecul. Fărâmițați brânza,
adăugați zahărul, smântâna, vani-
lia și masa de gelatină, iar apoi ba-
teți bine amestecul. Împărțiți masa
rezultată în două părți egale. În-

tr-o parte adăugați cacaoa, iar în
cealaltă, dacă doriți, se pai poate
adăuga puțină vanilie, sau esență
de vanilie. Turnați într-o formă
masă de culoare albă, și dați
la  congelator pentru scurt timp,
pentru a se întări un pic. Apoi de-
asupra turnați amestecul în care
ați pus și cacao și băgați la frigider.
Ordinea straturilor se poate și in-
versa, în funcție de culoarea ma-
terialului cu care veți orna deser-
tul. Poate fi decorat cu fructe, top-
ping, migdale, sau nuci, dar arată
foarte bine și cu fulgi de cocos,
sau cu o frunzuliță de mentă.

Ingrediente<

450 g de brânză de vaci, 450
g smântână sau iaurt de casă, 1/2
pahar de lapte, 20 g de gelatină,
1/2 pahar de zahăr, 2 linguri de
cacao, un vârf de cuțit de vanilie
(sau câteva picături de esență de
vanilie), nuci, migdale, fructe

sau topping pentru ornat.

Cocktail de mere ;i lime

Mod de preparare<

Merele se curăță, se spală și
se storc cu storcătorul de fructe.
Se adaugă sarea de lămâie și pu-
țină apă, pentru a păstra culoa-
rea sucului cât mai plăcută. Pen-
tru prepararea coctailului lime-
ul de spală bine și se taie în 8

bucăți, sau se feliază. Se pune
peste ele îndulcitorul (zahărul
sau mierea) și se lasă așa circa o
oră, după care lime-ul se stoarce
bine, fie cu o lingură, sau cu o
furculiță, fără să se scoată bucă-
țile de fructe din vas. Se adaugă
gheața și se umple paharul cu
suc de mere. Dacă doriți să pre-
parați un cocktail cu alcool, se
va folosi o cantitate mai mică de
suc de mere, aceasta înlocuin-
du-se cu 40 ml vodcă și 20 ml
rom. Se poate decora cu felii de
lămâie, frunze de mentă, sau
eventual batoane de scorțișoare. 

Ingrediente<

Un fruct lime (calculat pen-
tru fiecare porție de aproximativ
400 ml), 2 linguri de zahăr (sau
de miere), 4 mere, câteva cristale
de sare de lămâie, gheață (cuburi
sau pulbere), felii de lămâie,
frunze de mentă, sau batoane de

scorțișoare pentru ornat.

Salat[ de fasole boabe

Mod de preparare<

Fasolea se fierbe bine și se
strecoară. În zeamă se mai lasă
câteva boabe de fasole și se poate
folosi la prepararea unei ciorbe.
Ceapa se feliază și se amestecă
cu fasolea strecurată. Se mai pot
adăuga măsline (negre sau

verzi), roșii, diverse condimente
verzi, după gust, sau chiar și bu-
cățele de șuncă fiartă. Se stro-
pește cu uleiul de măsline și se
condimentează. Dacă nu doriți
să faceți o mâncare de post, în
loc de ulei se poate folosi maio-
neză. Se ornează cu ouă fierte,
felii de cârnați sau verdețuri. Se
poate servi ca mâncare de sine
stătătoare, sau garnitură la carne
fiartă sau preparată la cuptor.

Ingrediente<

400 g fasole roșie cu boabe
mari, o ceapă mai mărișoară
sau o legătură de ceapă verde,
circa 50 ml ulei de măsline, sa-
re, piper, un vârf de cuțit de
nucșoară, eventual chili (după

gust).

Sup[ de maz[re cu peri;oare

Mod de preparare<

Carnea tocată se amestecă cu
pesmetul și oul, se condimentează
cu sare, piper și delicat. Ceapa și
usturoiul se mărunțește și se că-
lește în ulei, până când devin sti-
cloase. Se adaugă o linguriță de
boia, se stinge cu circa 1,5 litri de
apă, se adaugă morcovii tăiați felii

subțiri sau bastonașe, precum și
restul zarzavaturilor, iar după ce
supa începe să clocotească se
adaugă și mazărea verde. Se con-
dimentează după gust, iar când
legumele sunt pe jumătate fierte,
din pasta anterior pregătită se for-
mează perișoare și se fierbe până
când toate ingredientele se în-
moaie. Dacă doriți să puneți și tăi-
ței, aceștia se adaugă după ce pe-
rișoarele au început să fiarbă. Su-
pa se servește presărată cu pătrun-
jel verde mărunțit, sau eventual
cu adaos de smântână.

Ingrediente<

400 g de mazăre verde boa-
be, 300 g de carne tocată de porc,
o ceapă, un cățel de usturoi, 2
morcovi, un pătrunjel, diverse
alte zarzavaturi, după plac, o lin-
gură de ulei, un ou, o lingură de
pesmet, 100 g de tăiței pentru
supă (nu în mod obligatoriu) sa-
re, piper, boia de ardei dulce, de-
licat (de casă), o legătură de pă-

trunjel verde.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Fructele uscate sunt bogate în sub-
stanţe nutritive şi fibre, sunt sărace în
calorii, creează o senzaţie de saţietate
şi alungă foamea. Fructele uscate sunt
privite atât ca alimente, cât şi ca leacuri
preţioase, în special în timpul sezonu-
lui rece.

Fructele uscate sunt uşor de preparat,
iar alături de fulgi de cereale şi lapte, ele pot
alcătui un mic dejun sănătos, energizant şi
care împiedică depunerea kilogramelor. Fi-
ind bogate în zahăr natural, respectiv, glu-
coză şi fructoză, fructele uscate vor fi incluse
cu moderaţie în dietele de slăbit, ca înlocui-
tor pentru alte surse de carbohidraţi, precum
cartofii, pâinea, pastele.  De reţinut este şi
faptul că într-o dietă echilibrată, carbohi-
draţii ar trebui să constituie 50% din porţia
zilnică.  Nu toate fructele uscate însă sunt
recomandate pentru sănătate şi siluetă.

Astfel, se vor evita fructele confiate (fruc-
te uscate cu adaos de zahăr), care, înainte de
uscare, sunt acoperite cu zahăr sau sirop.
Fructele uscate atrăgătoare, viu şi intens co-
lorate sunt tratate cu sulfiţi (conservanţi),
fapt valabil în special în cazul caiselor şi sta-
fidelor. Astfel de substanţe nocive pot pro-
duce erupţii pe piele, boli de stomac şi boli
respiratorii.

Exemple bune

Se va opta, aşadar, pentru fructele orga-
nice, care nu sunt la fel de atrăgătoare. Pe de
altă parte, adevărate concentrate de vitamine
şi minerale, benefice pentru sănătate şi foarte
prietenoase cu silueta sunt<

Stafidele (strugurii uscaţi) pot fi consu-
mate crude, ca o gustare sau incluse în di-
verse preparate. Sunt foarte bogate în fibre,
au un indice glicemic mediu spre scăzut, sti-
mulează digestia şi ajută la slăbit.

Curmalele  sunt o sursă importantă de
antioxidanţi, potasiu, fier şi fibre. Au efect
laxative, facilitează evacuarea intestinală, şi
prin urmare, slăbitul.

Caisele uscate sunt o ursă bogată de fibre,
vitamina A şi potasiu, caisele uscate combat
constipaţia, stimulând activitatea stoma-
cului, a ficatului şi nu în ultimul
rând, metabolismul.

Fructe uscate
recomandate 

`n diet[O veste bună pentru
iubitorii de gustări - nu
există o alegere mai bună
pentru gustările dintre
mese decât nucile. 

Introducerea nucilor în
dieta ta, chiar şi numai câte-
va, are nenumărate beneficii
pentru sănătatea ta. Şi sunt
nenumărate studii care at-
estă asta!

Scad nivelul 
colesterolului

Chiar şi numai o mână
de nuci, aproximativ 57 de
grame, poate ameliora
nivelul  colesterolului
rău  (LDL) din organism şi
întăreşte pereţii vaselor san-
guine. Persoanele care aleg
nucile drept gustare zilnică
au înregistrat valori mai re-
duse ale colesterolului decât
cele care nu consumă nuci
în mod regulat. Extra bonus<
nucile sunt bogate în grăsimi
mononesaturate care pe
lângă faptul că te ajută să
obţii un abdomen plan, re-
duc riscul de boli de inimă,
de obezitate sau de diabet.

Îmbunătăţesc 
memoria

Studiile arată că nucile,
ca parte a dietei meditera-
neene, îmbunătăţesc memo-
ria şi capacitatea de a învăţa.
Antioxidanţii din nuci ajută
la menţinerea capacităţilor
mentale odată cu înaintarea
în vârstă şi chiar pot con-
tribui la reducerea riscului
de boli neurodegenerative,
precum Alzheimer.

Au proprietăţi 
anti-inflamatorii

Nucile sunt o excelentă sursă
de omega 3, cupru, magnez-
iu, dar şi în acid alfa linoleic.
Acizii graşi omega 3 au ca-
pacitatea de a reduce infla-
maţiile şi de a preveni unele
boli cronice (boli cardiovas-
culare şi artrita).

Ameliorează 
sindromul 
premenstrual

O gustare care să includă
câteva nuci poate reduce
simptomele sindromului
premenstrual. 25 de grame
de nuci conţin aproape 50%
din doza recomandată de
mangan şi aproape 11% din
doza zilnică de magneziu.
Consumul de mangan şi cal-
ciu poate îmbunătăţi simp-
tomele SPM - sensibilitate,
dureri musculare, anxietate,
schimbarea stării de spirit şi
dificultăţi cu somnul - şi
ac\ionează ca un remediu
natural.

Scad tensiunea 
arterială

Cercetătorii au analizat
modul în care contribuie
nucile la scăderea tensiunii
arteriale şi diminuarea stre-
sului. În cadrul unui studiu,
subiecţii au ţinut un discurs
de trei minute sau au stat cu
un picior scufundat în apă
rece - ambele acţiuni fiind
declanşatoare de stres. Par-
ticipanţii la studiu care con-
sumau nuci au prezentat o
tensiune sc[zută. Rezultate
sunt în conformitate cu
multe studii recente care
arată că nucile pot conduce
la scăderea nivelului de co-
lesterol LDL şi a tensiunii ar-
teriale.

Cea mai bună veste? Este
foarte uşor să introduci nu-
cile în alimentaţia ta de zi cu
zi. Pur şi simplu adaugă nuci
în cerealele de dimineaţă, în
salate, în supe sau mixeaz[-
le în blender cu alte fructe şi

legume pentru a
obţine un smoothie
delicios.

Nucile, gustarea perfect[ ce poate 
fi introdus[ zilnic `n alimenta\ie

Nuca inhib[
acumularea

obstructiv[ de
colesterol pe

pere\ii arteriali

12.05 Către casă
13.00 Jurnal
14.10 Cercul ci-
vil 15.10 Infor-
mator 15.35 Pre-
lungire 15.10
Maghiarii 17.30
Veniți doi, plecați
trei 18.10 Ori-
zont 20.05 Ac-
tualitatea zilei
21.35 Razie
23.35 Dosare re-
deschise 1.10
Clubul presei

Echo

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 11.35 Biserica
vie 13.01 Jurnal de
prânz 14.35 Planeta
albastră 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 Biserica vie
17.35 Expres carpa-
tin 18.33 Față-n față
18.55 Astă-seară
20.05 Știința peste
tot 22.25 Jurnalul
celor din V4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.00 Magzin de di-
mineață 10.05 As-
tro show 11.10 Top
Shop 12.45 Focus
13.15 Budapesta zi
și noapte – ser.
magh. 14.35 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 15.30 Men-
talistul – ser. am.
17.20 Elif – pe dru-
mul iubirii – ser.
turc 19. Jurnal RTL
20.50 Între prieteni
– ser. magh. 23.10
Secoul XXI – legen-
dele tăiesc cu noi 

7.00 Regatul S[lbatic
7.30 Documentar 360°-
GEO< Pe cursul fluviului
Lena din Siberia 8.30
Câştigă România! 9.30
Cele şase surori 10.30
Natur[ ;i aventur[ 11.00
Destine ca-n filme 12.00
Telejurnal TVR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar 360°<
Peru-agricultura în
terase 15.00 Documen-
tar< China, gust şi
savoare 16.30 Cele şase
surori 17.30 Iarna am-
intirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
TVR 2 19.45 Sport
20.10 Jandarmul la
plimbare 22.10 Cara-
catița 23.15 ~n numele
legii 0.25 Jandarmul la
plimbare (r) 2.05 Re-
vizie tehnic[ 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
ştiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15Gunes 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei 15.00
Teo Show Reve-
lion (r) 17.00Un
destin la r[scruce
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Povestea
noastr[ 22.30 Bra-
vo, ai stil! 0.30
Știrile Kanal D (r)
1.45 Povestea
noastră (r) 3.30
Puterea dragostei
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
râs  6.45 Știrile
Kanal D 

8<00 Raliuri< Raliraid - Dakar
8<30 Combinata nordică< Cu-
pa Mondială, la Otepaa, în
Estonia 9<00 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Val di Fiemme, în Italia 9<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor pa-
tru trambuline 10<30 Raliuri<
Raliraid - Dakar 11<00 Tenis<
Circuitul masculin ATP -
Turneul de la Sydney, Aus-
tralia 14<00 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială -
Turneul celor patru trambu-
line 15<00 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Val di Fiemme, în Italia 16<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
în Croaţia 16<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială -
Turneul celor patru trambu-
line 17<30 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Val di Fiemme, în Italia 18<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
în Croaţia 18<45 Schi alpin<
Cupa Mondială, în Austria
20<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială - Turneul
celor patru trambuline 20<55
Ştirile Eurosport 21<00 Schi
alpin< Cupa Mondială, în
Austria 21<30 Schi alpin< Cu-
pa Mondială, la Flachau, în
Austria 22<45 Tenis< Circuitul
masculin ATP - Turneul de
la Sydney, Australia 23<30
Formula e< Campionatul FIA,
la Marrakech, în Maroc 0<00
Raliuri< Raliraid - Dakar 0<30
Raliuri< Raliraid - Cursa Eco
Africa 0<45 Ştirile Eurosport
0<50 Schi alpin< Cupa Mon-
dială, la Flachau, în Austria
1<30 Sărituri cu schiurile< Cu-
pa Mondială - Turneul celor
patru trambuline 2<30 Tenis<
Circuitul masculin ATP -
Turneul de la Sydney, Aus-
tralia 6<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 

7.00 Jurnal 8.45 Po-
șeta 9.40 Dragoste
amețitoare – ser.
max. 10.30 Docto-
rul de provincie –
ser. germ. 13.00
Jurnal 13.50 Să gă-
tim simplu din nou
15.15 Dragoste in-
finită – ser. turc
17.05 Doctorul de
pe munte 19.35 La-
birintul sorților –
ser. turc 22.25 Pu-
terea Medicilor –
ser. engl-it-fr. 23.30
Grădina cu cedrii –
ser. am. 3.55 Enig-
maticul secol XX.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Louis de Funès,
“Jandarmul la 

plimbare” - 20.10

Andreea Mantea
“Puterea dragostei”

- 13.00
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7.30 Pe t[r]mul
dorintei (r) 8.30 În
ritmul vieții (r)
9.30 Teleshopping
9.45 Petale de sin-
gurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r)
14.30 În ritmul
vieții (r) 15.30
Petale de singură-
tate16.30 Într-o altă
viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata
21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia(r) 23.15
Dragoste cu ̀ mpru-
mut (r) 3.00 Pe
t[r]mul dorin\ei 

7.20 Tr[sni\ii 8.00
Ellisa10.00 Mama
mea gătește mai
bine 11.30 Secrete
de stil 14.00 Cam-
era de r]s 15.05
Focus 18   19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30
Ochi pentru ochi
22.30 Tr[sni\ii
23.30 Focus din in-
ima Rom-]niei 0.00
Ochi pentru ochi  

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
12.00 Teleshopping 12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 Vorbeşte
corect! 15.00 Maghiara de
pe unu 16.00 Maghiara de
pe unu 17.00 Telejurnal
17.05 ~ntreb[ri ;i r[spun-
deri 18.00 Rom]ni care au
schimbat lumea 18.30
Rom]ni care au schimbat
lumea 19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal 21.00
Prădători moderni< trolii
22.00 Iubiri celebre 22.30
Ecaterina 23.30 Dosarele
extratereştrilor 23.55
Vorbe;te corect 0.00 Tele-
jurnal 0.30 Români care
au schimbat lumea 1.00
Români care au schimbat
lumea 1.30 #Creativ 2.00
Revizie tehnic[ 5.55 Im-
nul României 6.00 Iubiri
celebre 6.30 Vizită de lu-
cru cu Gianina Corondan 

7.00 :tirile pro tv
10.30 Vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro tv  15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile
pro tv   18.00 Ce spun
românii  20.30 F[r[
sc[pare 22.15 12<
`ncerc[ri< runda a 2 -
a 23.45 :tirile Pro tv
0.15 F[r[ sc[pare
1.45 12< `ncerc[ri<
runda a 2 -a  3.15
Vorbe;te lumea

7.30 La bloc (r)
9.15 ~n c[utarea
unui partener
11.15 La bloc (r)
13.15 Dnielle
Steels 15.00
Poarta norocoas[
16.45 Str[ina
18.30 La bloc
20.30 Mirajul
dansului 2 22.15
Tenta\ia seduc\iei
23.45 Patru fra\i
1.45 Tenta\ia se-
duc\iei 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 R[zboi `n buc[-
t[rie 16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00
Chefi la cu\ite 23.00
Xtra Night Show 1.00
Prietenii de la 11 (r)
2.30 Acces direct 4.30
Amintiri din copil[rie
(r) 6.00  Observator (r) 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Au-
dien\e `n direct”, re-
alizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, re-
alizator Stela Cădar
21.30 “Info Studio”

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Alina Stancu,
“Aici, acum” - 13.00

Jean-Claude 
Van Damme,

“F[r[ sc[pare” 
- 20.30

Vera Pop,
“:tiri” - 19.30

Rachele Brooke ,
‘Mirajul dansului 2”

- 20.30

Sebastián Rulli,
“Tata de-a gata”

-  19.00
Bogdan Dumitrescu,
‘Tr[sni\ii” - 22.30
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Orice femeie deţine în cu-
tia cu bijuterii măcar o pere-
che de cercei, dar te-ai între-
bat vreodată care este istoria
acestui accesoriu sau ce a re-
prezentat de-a lungul istoriei
umanităţii?

Găurirea urechilor reprezintă
o modalitate de înfrumuseţare a
corpului întâlnită din cele mai
vechi timpuri, existând consem-
nări despre această practică chiar
şi în Biblie. Cele mai vechi dovezi
arheologice despre purtarea cer-
ceilor au fost descoperite în Per-
sepolis, Persia (aceştia fiind pur-
taţi de soldaţi), dar şi în mormân-
tul lui Tutankhamun din Egiptul
Antic (cerceii erau purtaţi numai
de copii). În India, copiilor li se
făcea gaură în ureche, imediat
după naştere în timpul unui ce-
remonial religios.

~n Japonia cerceii erau 
purtaţi atât de bărbaţi 
c]t ;i de femei

În Europa, cerceii au devenit
la modă, în 1590 în timpul Re-
naşterii Englezeşti, când doam-
nele de la curte purtau cercei sub
formă unor inele sau toarte de
aur, îmbogăţiţi cu pietre preţioase
sau cu perle, dar şi printre mari-

narii care străbăteau m[rile şi
oceanele. În cazul în care aceştia
mureau din cauza unei furtuni,
cercelul din ureche ar fi servit
pentru plata unei înmormântări
creştineşti. În Asia, Africa şi
America de Sud, cerceii erau pur-
taţi de reprezentanţii triburilor,
iar în Japonia aceştia au fost pur-
taţi atât de bărbaţi, cât şi de femei
până în secolul al XIX-lea, când

au fost interzişi de Guvern.   
Între anii 1950-1960, practica

găuririi urechilor a devenit prac-
ticată acasă, adolescentele orga-
nizând petreceri în acest scop.
Un  astfel de moment face parte
dintr-o scenă din filmul Grease,
filmat în 1959, unde Sandy (Oli-
via Newton-John) este filmată în
timp ce prietenele ei îi găuresc
urechea.

În 1960, acest serviciu a în-
ceput să fie practicat de doctori,
dar a devenit disponibil şi în ma-
gazinele de bijuterii din Manhat-
tan. În anii ’70, cerceii au devenit
foarte populari în rândul comu-
nităţilor hippie, apoi au devenit
un simbol al culturii gay, iar în
anii ’80 şi ’90 au fost purtaţi de
rock-star-uri, atleţi, hip-hop-
eri.    

Purtarea cerceilor, 
o modalitate de `nfrumuse\are

Tonul acestei combinaţii pline de
eleganţă şi rafinament, care nu se va
demoda niciodată, a fost dat chiar de
către Chanel. O ţinută construită din
piese vestimentare în alb şi negru oferă
întotdeauna o imagine impecabilă.

Combinaţia alb-negru a fost asociată
iniţial stilului office, pentru că este una si-
gură, care nu poate da greş. În timp, această
combinaţie a fost adaptată şi la ţinutele de
petrecere sau la evenimentele sofisticate.

Deşi simplă, asocierea alb-negru oferă
multă prestanţă şi putere celui care optează
pentru o astfel de ţinută. Dacă îţi doreşti să
adaugi şi un strop de culoare la această com-
binaţie poţi adăuga oricând un accesoriu
viu, fără a exagera şi a strica efectul final.
De exemplu, poţi opta pentru o poşetă în-
tr-o culoare vie sau un colier care să fie piesa
centrală a acestei compoziţii.

Iată câteva sugestii de combinaţii reuşite,
care te-ar putea inspira atunci când vrei să
concepi un outfit.

Alb ;i negru, combina\ia care nu se va demoda niciodat[

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Orizont  15.25
Club cultural
16.10 Arhitectură
XXI 16.35
Moștenirea vie
18.10 Lumea
verde 19.30 Oli-
mpul 20.05 Actu-
alitatea zilei 22.10
Angard – emi-
siune politică
23.35 Clubul
presei – generația
nouă

Echo

6.55 Azi dimi-neața
9.50 Azi înainte de
masă 11.35 Banca
de școală 13.01
Jurnal de prânz
13.55 Azi după
masă 14.35 Expres
carpatin 15.30 Clic
media 17.35 Profit7
18.33 Față-n față
20.00 Jurnal 20.05
Planeta albastră
20.30 Jurnal 20.34
Astă seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
0.00 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05
Astro show 12.45
Focus 13.15 Buda-
pesta zi și noapte –
ser. magh. 14.35
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.30
Mentalistul -  ser. am.
17.20 Elif -  pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
20.50 Între prieteni
22.40 Armă letală –
ser. am. 0.55 Raliul
Dakar – sinteză 1.25
Investigatorii – ser.
am-can.

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Peru-agricultura în terase
8.30 Câştigă România! 9.30
Cele şase surori 10.30
Pescar hoinar 11.00 Mic
dejun cu un campion 12.00
Telejurnal TVR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Zile cu stil 14.00 Docu-
mentar 360° Geo< Cambod-
gia-o speranţă pentru copiii
străzii 15.00 Primăverii
15.30 Documentar< China,
gust ;i savoare 16.30 Cele
şase surori 17.30 Iarna am-
intirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TVR 2
19.45 Sport 20.10 Jandar-
mul şi extratereştrii 21.30
100 de poveşti despre
Marea Unire -5 minute de
istorie cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 22.10 Caracati\a
23.15 ~n numele legii 0.25
Jandarmul şi extratereştrii
(r) 2.05 Caracati\a 3.05 ~n
numele legii 4.05 Telejurnal
4.50 Sport 5.00 Fuegove-
lion de Sf. Ion 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei  15.00
Teo show 17.00 Un
destin la r[scruce
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Povestea
noastr[ 22.30
Bravoo ai stil  0.30
Știrile Kanal D (r)
1.45 Povestea
noastr[ 3.30 Put-
erea dragostei (r)
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile
Kanal D 

8<00 Tenis< Openul Aus-
traliei, la Melbourne 10<00
Tenis< Circuitul masculin
ATP - Turneul de la Sydney,
Australia 12<00 Tenis<
Openul Australiei, la Mel-
bourne 14<00 Schi alpin< Cu-
pa Mondială, la Flachau, în
Austria 14<30 Omnisport<
Watts 15<15 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială -
Turneul celor patru trambu-
line 16<15 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Val di Fiemme, în Italia
17<30 Schi alpin< Cupa Mon-
dială, în Austria 18<00 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Flachau, în Austria 18<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor pa-
tru trambuline 19<30 Schi
fond< Cupa Mondială - Turul
de schi, la Val di Fiemme, în
Italia 20<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Flachau, în
Austria 20<55 Ştirile Eu-
rosport 21<00 Jocurile
olimpice< Legende vii 21<10
Jocurile olimpice< Legende
vii 22<00 Schi fond< Cupa
Mondială - Turul de schi, la
Val di Fiemme, în Italia
23<00 Tenis< Circuitul mas-
culin ATP - Turneul de la
Sydney, Australia 0<00 Rali-
uri< Raliraid - Dakar 0<30
Raliuri< Raliraid - Cursa Eco
Africa 0<45 Ştirile Eurosport
0<50 Formula e< Campionat-
ul FIA, la Marrakech, în
Maroc 1<20 Schi alpin< Cupa
Mondială , în Austria 1<45
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Flachau, în Austria 2<30
Tenis< Circuitul masculin
ATP - Turneul de la Sydney,
Australia 4<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, în Austria
4<30 Schi alpin< Cupa Mon-
dială, la Flachau, în Austria 

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom. 9.40
Dragoste ame-
țitoare – ser. mex.
10.30 Doctorul de
privincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Să gătim
simplu din nou
15.20 Dragoste
infintă – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.10
Doctorul de pe
munte 18.05 Po-
șeta 19.35 Labi-
rintul sorților – ser.
turc 22.35 Vremea
cinstei – ser. pol.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Celia Freijeiro,
“Cele ;ase surori” -

16.30

Teo Trandafir,
‘Teo show”

- 15.00
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7.30 Pe \[r]mul
dorin\ei 8.30 ~n rit-
mul vie\ii 9.45
Petale de sin-
gur[tate  10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.30 Dragoste cu
`mprumut 14.30 ~n
ritmul vie\ii 15.30
Petale de singură-
tate 16.30 Într-o al-
tă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tat[ de-a gata
21.00  ~n ritmul
vie\ii 22.00 State de
Rom]nia 23.00
Dragoste cu ̀ mpru-
mut  0.00 Tata de-
a gata (r)  2.00
Petale de sin-
gur[tate 3.30 Put-
erea dragostei

7.20 Tr[sni\ii 10.00
Mama mea g[te;te
mai bine 11.30 Hap-
py news 14.00 Cam-
era de r]s 17.10 Fo-
cus 18.00 Focus
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Oss117<
Cuibul spionilor
22.30 Tr[sni\ii  23.30
Focus din inima
Rom]niei 0.00 Cron-
ica c]rcota;ilor

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
12.00 Teleshopping 12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 Vorbe;te
corect! 15.00 Convie\uiri
16.00 Convie\uiri 17.00
Telejurnal 17.05 Vulcanii -
- o bomb[ cu ceas 18.00
Rom]ni care au schimbat
lumea 18.30 Rom]ni care
au schimbat lumea 19.00
Pulsul zilei 20.00 Telejur-
nal 21.00 Pre\ul ucig[tor
al ;tirilor 22.00 Iubiri cele-
bre 22.30 Ecaterina 23.30
Dosarele extratereştrilor
23.55 Vorbe;te corect! 0.00
Telejurnal 0.30 Rom]ni
care au schimbat lumea
1.00 Rom]ni care au
schimbat lumea 1.30
Toate-s vechi şi 9-s toate (r)
2.00 Pr[d[tori moderni<
trolii 2.55 Iubiri celebre (r)
3.25 Telejurnal (r) 4.15
Ecaterina (r) 5.10 Dosarele
extratereştrilor 5.35 Imnul
României 5.40 Pulsul zilei 

7.00 :tirile pro tv
9.00 Echipa de căței
10.30 Vorbe;te
lumea 12.15 Rio 2
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La M[-
ru\[17.00 :tirile pro
tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro TV 20.30 Ul-
timii cavaleri 22.30
Ai ucide pentru
mine? 0.00 :tirile
Pro tv  0.30 Ultimii
cavaleri 2.30 Ai
ucide pentreu mine?
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro TV

9.15 Str[ina 11.15
La bloc  13.15
Poarta norocoas[
15.00 Mirajul dan-
sului 16.45 O dat[
`n via\[ 18.30 La
bloc 20.30 O
c[l[torie cu mama
22.15  Autobuzul
657 0.00 O c[l[to-
rie cu mama 1.30
Autobuzul 657
3.00 La bloc 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 10 13.00 Observator
14.00 Isabelle ̀ n lumina
reflectoarelor 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces di-
rect 19.00 Observator
20.00 Contele de Monte
Cristo 22.45 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Revizie tehnic[
5.00 Camera Cafe (r)
6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Marina 
Aleksandrova,

“Ecaterina” - 22.30

Katie Cassidy,
“Ai ucide pentru
mine?” - 22.30

Barbra Streisand,
“O c[l[torie 

cu mama” - 20.30

Nicoleta Luciu,
“State de Rom]nia” -

22.00

Jean Dujardin,
“Oss117 < Cuibul 
spionilor” -20.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 18.30 “Audi-
en\e `n direct”, real-
izator Ioan Anița;
19.30 :tirile ITV
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar

Informa]ia TV

Ioan Ani\a;,
“Audien\e 

`n direct“ - 18.30
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Odat[ cu venirea Anului
Nou, to\i ne dorim s[ facem
anumite rezolu\ii personale
pentru Anul Nou, din dorin\a
de a schimba ceva ce nu
func\ioneaz[, dar de cele mai
multe ori ajungem s[ nu ne
respect[m propriile planuri,
s[ am]n[m ;i `n final s[ re-
nun\[m ajung]nd s[ ne
sim\im dezam[gi\i, sup[ra\i,
tri;ti ;i lipsi\i de `ncredere.

Pentru a evita aceste conse-
cin\e nepl[cute putem apela la
c]\iva pa;i simpli cum ar fi<

• stabilirea unor rezolu\ii realiste
;i nu fantasmagorice ;i nereali-
zabile 
• stabilirea unui plan de ac\iune,
adic[ ce anume vom face diferit
pentru a rezolva problema 
• men\inerea ̀ ncrederii ;i deter-
min[rii c[ ve\i putea continua
cu schimbarea chiar ;i `n cazul
`n care apar mici abateri 
• luarea acestui angajament ver-
bal, declarativ, ceea ce este mai
eficient dec]t angajamentul pri-
vat, f[cut doar mental

S[ ne monitoriz[m 
progresul

Se `nt]mpl[ uneori ca rezo-
lu\ia stabilit[ s[ nu fie realizat[
datorit[ unei motiva\ii gre;ite.

Oamenii respect[ mai bine pro-
priile rezolu\ii atunci c]nd mo-
tiva\ia este una intrinsec[ (spre
exemplu “Vreau s[ m[ simt mai
bine!”) mai degrab[ dec]t una
extrinsec[ ("Vreau s[ ar[t bine
la petrecere!"). O alt[ cauz[ ar fi
faptul c[ ne a;tept[m c[
schimb[rile auto-impuse sunt
u;or de realizat dar orice schim-
bare are nevoie de timp ;i de
r[bdare pentru ca ea s[ se pro-
duc[. A treia explica\ie ar fi ab-
sen\a unui plan necesar pentru
a face fa\[ disconfortului creat
de modific[rile impuse de aceste
rezolu\ii sau de ne`mplinirea lor. 

O alt[ metod[ de a ne ajuta
s[ mergem mai departe este s[
`ncerc[m s[ ne monitoriz[m
progresul, s[ not[m tot ceea ce
am realizat, ceea ce am reu;it s[
ob\inem dar ;i ceea ce nu a
func\ionat, cu oferirea de recom-
pense atunci c]nd ne respect[m
pa;ii.

Astfel pentru a reu;i trebuie
s[ ne stabilim \inte mici, s[ ̀ nce-
pem s[ facem ceva ce putem
controla ;i s[ `mp[r\im obiecti-
vele ̀ n mici etape cu mici reu;ite.

A;adar v[ recomand ca fie-
care schimbare pe care ̀ ncerca\i
s[ o face\i s[ fie una realist[, eta-
pizat[, s[ apela\i la auto-moni-
torizarea
progresului/dificult[\ilor ;i sta-
bilirea unor recompense atunci
c]nd ave\i c]te o reu;it[. 

Dr. Cisma; C[t[lin

Stabili\i-v[ un plan realist 
pentru 2019

M]ncarea de S[rb[tori, pe
c]t e de gustoas[, pe at]t de
greu poate pica anumitor per-
soane, de aceea, trebuie s[ fii
foarte atent la ce consumi `n
aceast[ perioad[ pentru a nu
ajunge la spital. 

Ficatul, pancreasul, bila sunt
organele cele mai “exploatate” ̀ n
aceast[ perioad[ deoarece
m]ncarea abund[ `n gr[simi,
pr[jeli, proteine `n combina\ie
cu amidon, etc ;i este foarte
s[rac[ `n vegetale crude, fructe
care con\in fibre ;i enzime.

Pentru a face fa\[ acestei pe-
rioade din an, f[r[ dureri de
burt[, dureri `n partea dreapt[,
dureri de cap noi v[ reco-
mand[m un supliment natural
sau un amestec de suplimente
naturale care ajut[ corpul s[ fac[
fa\[ cu brio acestei perioade.

Suplimentul natural ENZI-
MAX este un produs atent for-
mulat pentru a stimula ;i a
`mbun[t[\i digestia. Astfel, acest
produs deosebit a fost special
conceput pentru a `nl[tura
nepl[cerile majore aferente unui
aport insuficient de enzime cum
ar fi< hiperaciditatea gastric[, di-
gestia lent[, senza\ia de greutate
`n stomac, balonarea, oboseala
sau starea de epuizare, pierderea
apetitului.

Enzimele sunt cele mai im-
portante elemente active pe care
organismul uman le folose;te `n
vederea bunei desf[;ur[ri a pro-
cesului de digestie ;i pentru
men\inerea s[n[t[\ii `ntregului
sistem digestiv. Acestea asigur[
echilibrul organismului nostru
;i reprezint[ o resurs[ valoroas[
`n men\inerea unei st[ri de bi-
ne.

Ace;ti bio-catalizatori de na-
tur[ proteic[, enzimele, sunt in-
dispensabili pentru desf[;urarea
corect[ a digestiei deoarece ei au
un rol foarte important ̀ n trans-
formarea alimentelor `n sub-
stan\e asimilabile (micro- ;i ma-
cro-nutrien\i) necesare nutri\iei
organismului precum< aminoa-
cizii, vitaminele sau mineralele.
Odat[ cu introducerea tot mai
multor alimente rafinate, ultra-
procesate ̀ n dieta modern[, con-
sumatorul ;i-a restr]ns sursele
de enzime alimentare – ce sunt
deosebit de sensibile la tratarea
termic[ – provoc]nd, astfel, un
poten\ial deficit al acestora ̀ n ali-
menta\ia sa.

Produsul ENZIMAX este
special conceput pentru a se

adresa acestei probleme, el asi-
gur]nd suplimentarea
alimenta\iei noastre cu un com-
plex de enzime naturale care sub-
stituie deficitul enzimatic pan-
creatic, gastro-intestinal ;i biliar
ce pot ap[rea, astfel, la mul\i din-
tre noi. Acest supliment alimen-
tar creeaz[ un pH optim pentru
digestie ̀ n cazul unei secre\ii in-
suficiente a stomacului, pancrea-
sului ;i a intestinului gros.

De asemenea, datorit[ adao-
sului `nsemnat de probiotice `n
complexul unic al acestui pro-
dus, ENZIMAX `ndepline;te ;i
func\ia de reechilibrare a florei
intestinale, prevenind efectele
nepl[cute ale balon[rii prin
u;urarea elimin[rii gazelor din
intestine. ~n plus, acest supliment
natural stimuleaz[ motilitatea
intestinal[ ;i ajut[ la eliminarea
toxinelor din organism.

Enzimax de la Hypericum 
stimuleaz[ ;i `mbun[t[\e;te

digestia

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261.716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, 
nr. 3A, Maramure;, Rom]nia

Tel/fax< 0262.271.338 > 0262.372.695 
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro
sau hypericumimpex@yahoo.com

Pentru mai multe informa\ii 
cu privire la produsele noastre 

;i pentru oferte, v[ rug[m 
s[ accesați site-ul< 

www.hypericum-plant.ro

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Clinica 14.10 Isto-
ria de ieri 14.35
Viitorul 15.00 Ju-
rnal 15.25 Club
cultural 16.10
Azilul 18.10 Con-
structorii mag-
hiari 18.35 Ori-
zont 18.05 Actual-
itatea zilei 21.35
Bruxellesul 22.10
În spatele știrilor
23.35 Razie

Echo

6.55 Azi dimi-neața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul celor din V4
13.55 Azi după
masa 15.35 Vârsta
16.00 Jurnal 16.35
Unio 28 18.33 Față-
n față  19.00 Jurnal
20.00 Știri 22.30 Ju-
rnal mondial 23.00
Jurnal 0. 00 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.00 Astro
show  12.45 Focus
13.15 Bupapesta zi și
noapte – ser. magh.
14.35 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.30
Mentalistul – ser. am.
17.20 Elif – pe drumul
iubirii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 20.50 Între
prieteni – ser. magh.
21.30 Budapesta zi și
noapte – ser. magh.
22.40 O pereche fără
pereche – ser. am. 21.25
Hotelul anului 1.55 In-
vestgarorii din New
York – ser. am.

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 ocumentar 360°-
GEO 10.30 MotorVlog
11.00 Memorialul
durerii 12.00 Telejur-
nal TVR 2 12.40
Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 Natur[ ;i aven-
tur[ 14.00 Documen-
tar 360° Geo 15.00
Primăverii 15.30 Doc-
umentar 16.30 Cele
şase surori 17.30 Iarna
amintirilor  18.45 E
vremea ta! 19.00 Tele-
jurnal TVR 2 19.45
Sport 20.10 Jandarmul
şi jandarmeriţele 22.10
Caracatita 0.25 Jandar-
mul şi jandarmeriţele
3.05 În numele legii
4.05 Telejurnal TVR 2
5.00 Destine ca-n filme
(r) 5.55 Imnul Româ-
niei 6.00 Poate nu ;tiai
6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 10.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal D
13.00 Puterea drag-
ostei 15.00 Teo
Show 17.00 Un des-
tin la răscruce (r)
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Povestea noas-
tră 22.30 Bravo, ai
stil!0.30 Știrile Kanal
D (r) 3.30 Puterea
dra-gostei (r)  6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

5<30 Raliraid - Dakar 6<00
Circuitul masculin ATP -
Turneul de la Sydney,
Australia 8<00 Openul
Australiei, la Melbourne
12<00 Circuitul masculin
ATP - Turneul de la Syd-
ney, Australia 14<00 Cupa
Mondială - Turul de schi,
la Val di Fiemme, în Italia
15<15 Cupa Mondială, la
Oberhof, în Germania
16<45 Cupa Mondială -
Turneul celor patru tram-
buline 17<45 Cupa Mon-
dială - Turul de schi, la Val
di Fiemme, în Italia 18<30
Cupa Mondială, la Ober-
hof, în Germania 19<30
Magazinul FIH 20<30 Cu-
pa Mondială - Turul de
schi, la Val di Fiemme, în
Italia 20<55 Ştirile Eu-
rosport 21<00 Seria de ju-
do 21<05 Cupa Mondială,
la Oberhof, în Germania
22<00 Cupa Mondială -
Turneul celor patru tram-
buline 23<00 Circuitul
masculin ATP - Turneul
de la Sydney, Australia
0<00 Raliraid - Dakar 0<30
Raliraid - Cursa Eco
Africa 0<45 Ştirile Eu-
rosport 0<50 Seria de judo
0<55 Cupa Mondială, la
Oberhof, în Germania
1<45 WATTS 2<30 Cir-
cuitul masculin ATP -
Turneul de la Sydney,
Australia 4<00 Cupa
Mondială, la Oberhof, în
Germania 5<00 Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline 

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40
Dragoste ameți-
toare – ser. mex.
13.01 Jurnal 13.50
Să gătim simplu din
nou 15.15 Dragoste
infintă – ser. turc
16.05 Șase surori –
ser. span. 16.55
Doctorul de pe
munte – ser. germ.
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.25 Vacanță în
Provence -  com. fr.
23.45 Întâmplare
din Hollywood –
com. am. 3.05 La
cererea dv. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Celia Freijeiro,
“Cele şase surori’ 

- 16.30

Ilinca Vandici,
“Bravo, ai stil!” 

- 22.30
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7.30 Pe t[r]mul
dorintei (r)  9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singură-
tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
imprumut (r)  15.30
Petale de sing-
ur[tate 16.30 ~ntr-o
altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata
21.00 În ritmul
vieții  22.00 State de
Rom]nia 23.00
Dragoste cu ̀ mpru-
mut 0.00 Tata de-a
gata (r)  2.00 Petale
de singurătate (r)
3.00 Pe t[r]mul
dorin\ei (r) 

8.00 Ellisa 9.30
Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine
11.00 Teleshop-
ping 11.30 Casa<
construcţie şi de-
sign (r) 12.00
Teleshopping
14.00 Camera de
râs 14.30 Teles-
hopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Ellisa
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Declara\ie
de dragoste 22.30
Tr[sni\ii 23.30
Focus din inima
Rom]niei 0.00
Cronica   c]rco-
ta;ilor

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
12.00 Teleshopping 12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 Vorbe;te
corect 15.00 Akzente
16.00 Akzente 17.00 Tele-
jurnal 17.05 Europa mea
18.00 Telejurnal 19.00
Eveniment< România
preia Preşedinţia Consili-
ului European 21.55
Vorbe;te corect 22.00 Iu-
biri celebre 22.30 Ecateri-
na 23.30 Dosarele ex-
tratere;trilor 23.55
Vorbe;te corect 0.00 Tele-
jurnal 0.30 Vulcanii-o
bombă cu ceas 1.20 Dis-
cover Rom]nia 1.30 Lev-
intza prezint[ (r) 2.00
Pre\ul ucig[tor al ;tirilor
2.55 Iubiri celebre 3.25
Telejurnal 4.15 Ecaterina
(r) 5.10 Dosarele ex-
tratere;trilor 5.35 Imnul
României 5.40 Vreau s[
fiu s[n[tos! 6.30 Toate-s
vechi şi 9-s toate

7.00 :tirile Pro TV
10.30 Vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro TV 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro TV 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro TV
20.30 Siguran\[
na\ional[ 22.00
Sherlock Holmes
0.15 :tirile Pro TV
0.45 Siguran\[
na\ional[ 2.15
Sherlock Holmes

7.30 La bloc  9.15
O dat[ `n via\[
11.15 La bloc 13.15
Mirajul dragostei
15.00 Str[ina 16.45
Danielle steels
18.30 La bloc 20.30
Depozit periculos
22.15 Se mai
`nt]mpl[ 0.00 De-
pozit periculos 1.30
Se mai `nt]mpl[
5.00 La bloc

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii
de la 10 13.00 Obser-
vator 14.00 Buletin de
București16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Ultimul trib<
Madagascar  23.00
Xtra Night Show 1.00
Contele de Monte
Cristo (r)3.15 Obser-
vator (r) 4.15 Buletin
de București (r)

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Za-
haria 7.00 :tiri 7.30 Gim-
nastica de diminea\[ cu
Ioana Zaharia 18.30 “Au-
dien\e ̀ n direct”, realiza-
tor Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”,
realizator Stela C[dar
21.30 :tiri 22.00 Audi-
en\e ̀ n direct (redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

“România preia
Preşedinţia 
Consiliului 

European” - 19.00

Cove,
“Vorbe;te lumea“ 

- 10.30

Eva Laczko,
“Audien\e 

`n direct” - 18.30

Dolph Lundgren ,
“Depozit periculos”

- 20.30

Maite Perroni,
“Tata de-a gata” 

- 19.00
Magda Vasiliu,
“Focus” -  18.00


