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Luni 08 
18°C | 8°C
Soare, nori

Marți 09 
10°C | 3°C
Soare, ploaie

Miercuri 10 
10°C | 0°C
Soare, ploaie

Joi 11 
11°C | 2°C
Soare

Vineri 12 
11°C | 1°C
Soare, nori

Sâmbătă 13 
10°C | 1°C
Soare, nori

Duminică 14 
11°C | 3°C
Soare, ploaie

08 - 14 noiembrie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei avea încredere că tot ceea ce vei încerca îți 
va oferi o experiență plăcută și nu vei regreta 
nici o secundă. Dar, din păcate pentru tine, în 
realitate lucrurile nu vor sta așa. Micile aven-
turi te vor costa bani și încredea unor prieteni. 
Ar fi bine să fii mai precaut. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Urmează o perioadă în care ești capabil să-ți ex-
primi mai bine gândurile, sentimentele, nevoile, 
dar și să pui piciorul în prag atunci când simți că 
nu mai poți. Ești singurul care poate spune dacă 
viața ta are nevoie de o schimbare sau poate 
continua în aceeași manieră, ca și până acum.

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Vin zile în care vei simți că ai ajuns la limita pu-
terilor și nu mai poți continua așa. Iar acum 
primești pe lângă dorința arzătoare de a scăpa 
de ceea ce te măcina noaptea și ziua, și supor-
tul necesar pentru a rezolva toate problemele 
de natură sentimentală sau sufletească.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Trebuie să-ți scoți la iveală firea analitică și să te 
apuci de pus în balanță. Indiferent care va fi re-
zultatul, nu trebuie să te sperii. Trebuie să te 
gândești la o alternativă, la o schimbare care pe 
viitor ți-ar putea oferi rezultatul scontat. Sunt zile 
favorabile planurilor și ordinii. 

 Leu 23.07 - 22.08  
Pregătește-te pentru situații care îți pot oferi 
emoții mari sau pentru clipe în care nu te vei mai 
putea ascunde după deget și vei fi nevoit să te 
justifici. Cu siguranță nu vorbim de o săptămână 
ușoară, dar nici extrem de grea. Orice destăinu-
ire pe care o faci îți poate elibera sufletul. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Pentru că vorbim de o perioadă în care agitația 
are prioritate, ar fi bine să încerci să o eviți. Fie 
că va trebui să faci cumpărături, fie că va trebui 
să-ți plătești niște facturi restante, ar fi bine să 
recurgi la un compromis pentru a evita 
aglomerația și agitația, care te-ar putea afecta. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Zilele acestea îți pot aduce atât clipe de bucurie, 
dar și clipe în care vei sta cu nervii încordați. Pe 
de o parte vei avea o oportunitate profesională 
de care nu te vei putea agăța încă. Iar, pe de al-
tă parte, vei ajunge la concluzia că ești omul po-
trivit pentru cei în nevoie.  

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Dacă în ultima perioadă ai fost nevoit să te 
strecori printre tot soiul de situații dificile pen-
tru a nu ieși șifonat, ei bine, iată că acum vei fi 
tot timpul cu capul sus. Ceva te impulsionează 
din ce în ce mai mult să te implici și să dovedești 
că ești un luptător desăvârșit și un învingător.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Lucrurile nu sunt ceea ce par pe plan financiar și 
există compromisuri pe care le faci în acest inter-
val. Nervozitatea din weekend este justificată, 
luând în considerare modul în care ești tratat de 
fa milie. Poți fi supus unei judecăți de zile mari și 
nu ai nici cel mai mic argument pentru a te apăra. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Săptămâna aceasta poate însemna mai mult de-
cât ți-ai fi putut imagina. E o perioadă în care, prin 
tot ceea ce vei face, vei reuși să ajungi mai aproa-
pe de sufletul celor dragi, ai pretenilor și chiar a 
colegilor de muncă. Deschiderea ta sufletească îi 
face pe mulți să te aprecieze la superlativ.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Se anunță o perioadă în care ai șansa să-ți mai 
tragi sufletul și să te mai eliberezi de lucrurile 
stresante din viață. Cu siguranță acest lucru te va 
motiva să profiți din plin și să nu ceri mai mult. 
Din păcate, perioada de relaxare se va simți și în 
portofelul tău care se golește pe zi ce trece.  

 Pești 19.02 - 20.03 
Ar fi bine să te concentrezi pe cariera ta. Deși e 
o perioadă de tranziție pentru tine, la locul de 
muncă și în general pe plan profesional, ai mari 
șanse să duci la bun sfârșit ceea ce ai început. 
Dacă trebuie să rezolvi probleme care implică ac-
te, săptămână este una oportună. 

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Un nou avertisment vine 
din partea Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii! 
O treime dintre copiii 
din lumea întreagă sunt 
sedentari. În loc să se joace, 
să alerge și să fie activi, ei 
petrec mai mult de trei ore 
pe zi în faţa televizorului. 
Şi mai grav este faptul 
că majoritatea iau drept 
model comportamentul 
personajelor preferate din 
filmele sau emisiunile tv. 

Deseori, personajele pe care le 
îndrăgesc cel mai mult sunt cele cu 
un caracter agresiv. Doar trei - pa-
tru ore pe zi de privit la astfel de 
filme sunt suficiente pentru ca va-
lorile și comportamentul micilor te-
lespectatori să fie influențate puter-
nic. Studiile realizate de specialiștii 
în psihologia copilului arată că, atât 
timp cât emisiunile difuzate de pos-
turile de televiziune conțin scene de 
violență reală în mod repetat, ele 
creează un dezechilibru emoțional 
copiilor. Cu timpul, această insta-
bilitate se va reflecta în comporta-
mentul lor. Chiar și desenele anima-
te care prezintă personajele adora-
te de copii, vizualizate ore în șir vor 
avea efecte catastrofale asupra lor. 
Poate vă vine greu să credeți dar, 
cu cât stă mai mult în fața te-
levizorului și este privat 
de efort fizic, cu atât 
va prezenta un ni-
vel mai crescut 
al anumitor hor-
moni ce pot să 
genereze efec-
te dezastruoa-
se asupra min-
ții copilului. Fie-
care oră în care 
se concentrea-
ză asupra progra-
mului tv îi reduce 
cu șapte la sută ca-
pacitatea de concentra-
re asupra lecțiilor la cursuri. 
Trei ore de atenție acordate emisiu-
nilor de la televizor la vârsta de pa-
tru – cinci ani, îi scad cu șase la su-
tă șansa de a învăța calcule mate-
matice. În schimb, crește cu zece la 
sută riscul de a fi respins de colegii 
de clasă prin tachinări, insulte, vio-
lență și cu nouă la sută, cheful de 
a desfășura alte activități cotidiene.

Medicii internaţionali: 
“Copilăria timpurie este 
perioada critică pentru 
dezvoltarea creierului”

Așadar, lăsând copilul mult 
timp în fața televizorului, aveți toa-
te șansele să creșteți un copil cu 
probleme grave de sănătate și cu 

rezultate tot mai slabe la învățătu-
ră. Specialiștii atenționează și asu-
pra faptului că numărul orelor pe-
trecute astfel, predispun și la obe-
zitate, diabet zaharat, cancer la sân 
sau la intestin și chiar boli cardio-
vasculare ce pot duce la apariția 
unor complicații serioase. Cele mai 
recente cercetări realizate de ex-
perții universităților din Montreal și 
Michigan relevă faptul că, doi din 
zece copii care alocă mai mult de 
două ore pe zi emisiunilor TV au un 
randament școlar scăzut, intră în 
conflicte cu colegii de grădiniță sau 
de școală, după caz și… sunt supra-
ponderali. Inactivitatea crește ape-
titul pentru băuturile dulci și mân-

carea tip fast-food mărind 
considerabil riscul de 

a lua în greutate și 
de a dezvolta te-

mutul diabet la 
vârste fragede. 
“Copilăria tim-
purie este pe-
rioada critică 
pentru dez-
voltarea cre-
ierului și pen-

tru formarea 
comportamen-

tului. Astfel, pe-
rioadele prea lungi 

petrecute în fața te-
levizorului pot genera, pe 

viitor, obiceiuri nesănătoase. Este 
la aprecierea fiecărui părinte cu ce 
înlocuiește dependența de televizor 
a copilului său. Indicate în acest 
sens sunt atragerea în diferite acti-
vități care să contribuie la dezvolta-
rea cognitivă, comportamentală și 
motorie a copiilor”, susține dr. Lin-
da Pagani, coordonatorul cercetării 
realizate de către experții Universi-
tății Montreal. 

Cum vă protejaţi copiii? 
Explicați-le faptul că, deși în 

film actorul nu a pățit nimic, o ex-
periență de acest gen care are loc 
în viața reală este foarte traumati-
zantă, implică multă durere și poa-
te duce chiar la deces. Purtați o 

discuție serioasă cu copilul, în care  
să-i argumentați că acest tip de 
comportament nu este adec-
vat pentru a rezolva problemele. 
De asemenea, puteți să schimbați 
postul sau să închideți televizorul 
atunci când observați agresivitate 
în filme sau emisiuni. Oricum, este 
cazul să îi stabiliți copilului un anu-
mit program de activități cotidiene. 
Mai puține emisiuni vizualizate la 
televizor, și mai multe jocuri care-i 
stimulează buna dezvoltare a com-
portamentului.

Activităţi sănătoase  
în timp liber 

Folosiți rațional timpul liber al 
copilului. De dumneavoastră, în 
calitate de părinte, depinde bu-
na creștere și dezvoltare a lui. De 
la vârsta de patru ani, copilul de-
vine tot mai curios, are nevoie de 
satisfacții și descoperiri. Este dato-
ria dumneavoastră să-l ajutați să-și 
contureze personalitatea. În conti-
nuare, aveți câteva exemple de pe-
trecere a timpului liber care îl vor 
ajuta să-și descopere aptitudinile și 
talentele, 

Înscrieți-l într-un club desti-
nat copiilor. Activitățile desfășurate 
aici cuprind cunoștințe din dome-
niul artistic (dans, pictură, teatru 
ș.a.m.d.), sportiv (înot, volei, hand-
bal, tenis etc.) sau științific (inițiere 
în fotografie, matematică distracti-
vă, și nu numai), 

Scoateți-l la o plimbare în parc 
sau, chiar si în curtea casei, provo-
cați-l la diverse jocuri în aer liber. 
Mișcarea e sănătate curată, și, din 
fericire, majoritatea copiilor adoră 
să se joace afară.

Stabiliți-i un program pe zile 
– lunea – puteți merge la teatru, 
marțea – la o plimbare într-un parc, 
miercurea – la un muzeu sau la o 
expoziție, joia – la patinoar, res-
pectiv la o plimbare cu rolele sau 
cu bicicleta, când va veni căldura, 
vinerea – la un spectacol, iar în we-
ekend, în excursii și drumeții în afa-
ra localității.

Atenţie, părinţi! Copiii 
imită ce văd la televizor
 Mai mult de trei ore pe zi petrecute vizualizând emisiuni tv predispun la un comportament agresiv 

 Doar două ore sunt suficiente pentru a scădea randamentul la școală


