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Este oare posibil ca o
falsă religie să aibă ace-
lași efect ca una reală?
Ideea poate părea jigni-
toare pentru cei religioși,
însă istoria recentă
ne sugerează că între-
barea nu e tocmai lipsită
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In#amația, acest #agel al 
timpurilor noastre
Stresul, obezitatea și
alimentația proastă duc
la inflamație cronică, ce
poate cauza boli car-
diovasculare, cancer,
diabet, depresie sau
boli neurodegenerative
(Alzheimer, Parkinson
etc.)
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tismanariu@sympatico.ca
507 Place d’Armes, Suite 1545, Montréal, H2Y 2W8
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR
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SCRIITORI ROMÂNI DIN CANADA

Sâmbătă, 17 iunie 2017, Biblioteca
Atwater din Montreal a găzduit lansarea
celui de-al doilea volum de memorii sem-
nat de Herman Victorov, intitulat „Sub
aripa neagră a războiului”. Cartea a apărut
în decembrie 2016 la Editura Maple Red
Publishing House din Toronto. Descrisă ca
un „roman autobiografic” „Sub aripa nea-
gră a războiului” este o frescă a eveni-
mentelor care au marcat România în
perioada celui de-al Doilea Război Mon-
dial și în anii imediat următori.

Ca și primul volum, „Din viața unui om
oarecare, Pagini de jurnal” (Editura
Maple Red Publishing House, 2012), și
acesta a fost scris în colaborare cu prof.
Mihaela Victoria Ignat, care notează în pre-
față următoarele: „Cartea completează bi-
ografia autorului prin prezentarea
copilăriei și a primei tinereți, trăite sub
semnul celui de-al Doilea Război Mondial,

al intensificării mișcării naționaliste și an-
tisemite, dar și al apariției comunismului în
România. Reflecția asupra istoriei, des-
fășurată ca o mărturisire sinceră și
neacuzatoare a manifestărilor omenești,
conduce la o înțelegere a destinului au-
torului și a neamului evreiesc, destin înno-
bilat prin acceptarea suferinței și purificat
prin iertare.”

Născut la 9 august 1931 la Târgu Ocna,
Herman Victorov a absolvit Școala Tehnică
de Ofițeri de Aviație de la Mediaș. Dat
afară din armată, lucrează timp de 20 de ani
în montaj de centrale hidroelectrice pe
șantierele din țară, printre care Argeș,
Bicaz, Porțile de Fier.

În 1975 emigrează în Israel, de unde va
pleca în Canada, stabilindu-se în Windsor,
Ontario.

În 1984 fondează în Canada compania
Techophar, ce va deveni lider mondial în

construcția de capsule tari și moi din gela-
tină. După 1990 pune bazele industriei
constructoare de mașini de capsule farma-
ceutice în România. În 2007, cel mai mare

fond de investiții din lume, Carlyle, a
achiziționat companiile sale; în prezent,
ele sunt parte a grupului Mitsubishi.

ACCENT MONTREAL

Lansare de carte: Herman Victorov, „Sub
aripa neagră a războiului”

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges

C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton), Marché Épicure (5252 Paré),
Ella’s Deli; Cabinete: Dr. Buracu, Dr.
Cristache, Dr. Zinca; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD Compt-
ables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:

Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Euro-Nec, Adonis (Place Vertu),
Place du Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe Claire.
RIVE SUD
Magazine: Cracovia, Balkani, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă, Dentiste à Laval; Biserici: Sf. Pante-
limon.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEScanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!

Comunitate: Eva HALUS; Reflecții canadeze: Raul
DUDNIC; Știință & Tehnologie: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Poveşti adevărate:
Nick FURDI; Timp liber: Adrian BENEA; Specia-
liști: Gabriela BUCȘA (contabilitate), Șerban TISMĂ-
NARIU (juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA
(sfatul medicului); Redactor şef: Dan GEORGESCU;
Editor: Simona POGONAT

„Sub aripa neagră a războiului” este o carte cu o certă
valoare documentară, ce evocă o perioadă dureroasă și con-
troversată din istoria poporului român.

►
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NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂESTIMARE GRATUITĂ
PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

ADRIAN ȘEICAADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508
Toll free: 1-866-995-5139

R.B.Q. 8323-5051-33
8531 Delmeade, suite 101

Mont-Royal, H4T 1M1

Hrman Victorov, inventator, om de afaceri și
scriitor.

Fotografia de pe coperta cărții îl înfățișează
pe autor la vârsta de 11 ani.
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433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588 
Rezervati cu

SkyLawn Travel
► Bilete de avion - orice destinatie
► Asigurari de voiaj
► Tururi si croaziere
► Pachete turistice all inclusive

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!www.skylawn.net

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant

caskylawn@gmail.com

O nouă distincție pentru 
cercetătoarea Cătălina Curceanu

Dr. Cătălina Curceanu, prim cercetător
în domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Institutul Național de
Fizică Nucleară (INFN), Laboratori Nazio-
nali di Frascati (Roma), și colaboratoare a
publicației noastre la rubrica de „Știință &
Tehnologie”, a fost recent recompensată cu
„Emmy Noether Distinction for Women in
Physics” de către Societatea Europeană de
Fizică.

Această distincție este acordată de două
ori pe an cu scopul de a aduce în atenția co-
munității științifice, decidenților politici și a
publicului larg fiziciene de calibru, modele
demne de urmat, ce prin exemplul lor ar
putea influența tinerele eleve și studente să
îmbrățișeze o carieră în fizică. Distincția
recompensează realizările personale în
domenii precum cercetare, educație, acti-
vitățile de sensibilizare și industrie. 

Dr. Curceanu a primit „The Emmy Noe-
ther Distinction for Women in Physics” pen-
tru „rolul său determinant în fizica nucleară
experimentală și în fizica hadronică, pentru
contribuțiile sale substanțiale la o mai bună
înțelegere a teoriilor cuantice și pentru
cercetările sale deschizătoare de drumuri în
problematicile fundamentale ale fizicii. Cu
un solid palmares științific și o bogată ac-
tivitate educațională și de sensibilizare, dr.
Curceanu este un model excepțional pentru
femeile care activează în domeniul cercetării
științifice.”

„Emmy Noether Distinction for Women
in Physics” se alătură altor premii și dis-
tincții obținute de dr. Cătălina Curceanu de-
a lungul timpului. La începutul acestui an ea
a primit premiul Visiting International
Scholar (VISA) din partea Universitatea
Wollongong din Australia. Este vorba de un
program prin intermediul căruia cei mai
buni cercetători din lume, din diverse

domenii, sunt invitați de această prestigioasă
universitate australiană să propună și să co-
laboreze la diferite proiecte de vârf. Dintre
cei nouă câștigători ai premiului în 2017, dr.
Cătălina Curceanu a fost singura personali-
tate de marcă din domeniul fizicii. 

În 2016 ea a primit premiul „Women in
Physics Lecturer”, acordat de Institutul Aus-
tralian de Fizică. Ea a susținut seminarii în
numeroase state australiene, în universități,
centre de cercetare, dar și în școli și pentru
publicul larg, cu referiri particulare la fizica
modernă și la cercetările Institutului
Național de Fizică Nucleară de la Frascati.  

Dr. Curceanu se numără de asemenea
printre câștigătorii premiului „Science and
the Big Question” oferit de Fundația John
Templeton pentru cercetarea sa asupra prin-
cipiului de excluziune (ce explică de ce ma-

teria nu colapsează spontan în Univers). Prin
intermediul acestui program sunt finanțate
cele mai bune proiecte de cercetare la nivel
internațional, axate pe probleme științifice
de maximă importanţă.

În 2010, Academia Română din Roma
(Accademia di Romania in Roma, înființată
în 1922) i-a acordat premiul pentru Perso-
nalitatea anului în domeniul cercetării ști-
ințifice.  

În prezent, dr. Curceanu conduce expe-
rimente de fizică nucleară la acceleratorul de
la Frascati (DAFNE), ce au obiectivul de a
înțelege „inima” stelelor de neutroni, și ex-
perimente de mecanică cuantică la labora-
torul subteran italian de la Gran Sasso, unul
dintre cele mai faimoase laboratoare din
lume.                          ACCENT MONTREAL

ROMÂNI DE SUCCES

Sâmbătă, 24 iunie 2017, de la ora
13.00, în parcul Maisonneuve, va fi
sărbătorită, pentru al patrulea an
consecutiv, Ziua Iei la Montreal.
Adresa este: 4601 rue Sherbrooke
Est, Montreal, H1X 2B1. Cei care
doresc să participe sunt rugați să
îmbrace o ie, o cămașă tradițională
sau un costum popular. Mai multe
detalii pe evenimentul Facebook
„ZIUA IEI La Montreal”.
Sărbătorirea iei se definește ca una
dintre cele mai importante mișcări
culturale românești din ultimii 27
de ani. La începutul lui 2013, co-
munitatea online „La Blouse
Roumaine” a propus ia - bluza
tradițională românească - drept
brand de țară și a organizat, pe 24
iunie 2013, prima Zi Universală a
Iei. Evenimentul a devenit în scurt
timp unul global, sărbătorit pe șase
continente, în peste 50 de țări. De
atunci, „La Blouse Roumaine” a
generat o serie de inițiative de
repoziționare identitară a iei, pre-
cum și a culturii românești în ge-
neral, iar cămașa tradițională a
devenit un simbol al românilor de
pretutindeni, un fel de al doilea
drapel al țării.  

EVENIMENT

ZZiiuuaa  IIeeii  llaa
MMoonnttrreeaall

Premiul „Emmy Noether” pentru Femeile din Fizică i-a fost acordat Cătălinei Curceanu
pentru cercetările sale deschizătoare de drumuri și pentru faptul că este un model excepțional
pentru alte femei care activează în domeniul cercetării științifice.

►

Dr. Cătălina Curceanu, un nume de referință în cercetarea de vârf din domeniul fizicii
experimentale.
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DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă)i cu mine,
plătesc o vacan)ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă)i cu
mine plătesc notarul!

service la domiciliul dvs. sau la atelier

PICNICURILE SEZONULUI 2017 LA
VAL-DAVID
Asociația Română din Canada
(ARC) deschide sezonul de picni-
curi la Câmpul românesc de la Val-
David pe data de 24 iunie, cu
începere de la ora 10.00, pentru a
sărbători Saint Jean Baptiste, Ziua
Națională a Quebecului. Intrarea
este liberă, parcarea costă 5$. Vor fi
disponibile (contra cost) produse
culinare tradiționale românești și
produse de patiserie.
Trei alte picnicuri sunt programate
în perioada estivală și a toamnei: 8
iulie - Ziua Canadei,  19 august - Sf.
Maria, 9 septembrie - Ziua recoltei.  
Câmpul românesc este situat la:
2220 Montée Predeal-Trudeau, Val
David, J0T 2N0. Mai multe detalii
pe site-ul ARC, www.arcanada.org,
sau pe pagina Facebook a asociației.  

SERVICII CONSULARE LA 
COMUNITATEA MOLDOVENILOR
DIN QUEBEC
Serviciile consulare destinate cetățe-
nilor din Republica Moldova stabi-
liți la Montreal și împrejurimi,
programate în datele de 23 și 30
iunie 2017, au fost anulate.  Urmă-
toarele sesiuni de servicii consulare
vor avea loc la: 15 septembrie, 20
octombrie, 17 noiembrie și 15 de-
cembrie, la Centrul comunitar 6767
Côte-des-Neiges.
Cei care doresc să beneficieze de
aceste servicii trebuie să se înre-
gistreze pe site-ul CMQ,
www.moldovaquebec.ca, la rubrica
„Contact”. La înregistrare veți primi
automat o confirmare. O înscriere
prevede o singură acțiune. Dacă
aveți două procuri sau două diplome
de legalizat, înscrieți-vă de două ori. 
Pentru mai multe detalii (întocmirea
actelor notariale) consultați site-ul
Comunității Moldovenilor din Que-
bec.

AAnnuunnțțuurrii  
ccoommuunniittaarree

PE SCURT

Lansare de carte: Mirella Tarmure
Vădean, „De ce dăruim?” 

Joi, 29 iunie 2017, Biblioteca Munici-
pală din Brossard va găzdui dubla lansare
(franceză și engleză) a volumului „Le Véri-
table don de soi. Pourquoi donner?/ Our
Singular Gift. Why we give?”, apărut la
Éditions pour tous, colecția „Essais pour
tous”, al autoarei Mirella Tarmure Vădean.

Cartea propune o lectură simplă, acce-
sibilă tuturor, despre aspectele pe care
fiecare dintre noi ar trebui să le considere
înainte de a fi solicitat de către diferite or-
ganisme de binefacere sau fundații, să
dăruiască timp, bani, bunuri, experiență
profesională, etc. 

Șapte întrebări simple, fiecare susținută
de către o mărturie concretă sau o poveste
inspirantă jalonează aceasta carte mică, spe-
cial gândită pentru cititorul grăbit, dinamic
și mobil din ziua de azi, din dorința de a îi
stârni curiozitatea și interesul pentru un
domeniu cu care riscă să se confrunte mai

devreme sau mai târziu. 
Autoarea aduce în lumină multe

prejudecăți legate de gestul de a dărui ceva
cuiva, de sentimentele legate de acesta
(mila, în special, ca fiind cel mai des evo-
cată) și încearcă să poziționeze raportul pe
care fiecare din noi îl avem cu noi înșine
înainte de a-l avea cu toți cei din jurul nos-
tru, în societate. 

Eseul nu este un ghid de prezentare a
cauzelor cele mai frecvent întâlnite azi în
peisajul filantropic canadian, nu pledează
pentru nicio cauză particulară ci își propune
să atragă atenția asupra faptului că dincolo
de instrumentele dominante în filantropie
(marketing, manageriale și de business)
există și o dimensiune profundă, umanistă,
a gestului nostru de a dărui, o dimensiune
neglijată prea ușor care poate avea con-
secințe importante pentru fiecare dintre noi
și pentru organismele care ne solicită.   

Mirella Tarmure Vădean este doctor în
Științe umane și Artă cu o carieră universi-
tară de zece ani ca profesor și cercetător in-
terdisciplinar. Recent, a fost certificată în
gestiune filantropică în urma unei specia-
lizări de doi ani. În prezent este directoarea
primului program cultural și filantropic,
AUTRIUM, care își propune să dezvolte,
prin activități educative, sensibilitatea
legată de aspectul umanist al gestului de a
dărui, completând astfel domeniul strict in-
strumental: legal, financiar, administrativ,
al conceptului de donație. 

Volumul este disponibil pentru vânzare
la www.editionspourtous.com și la
www.autrium.com. Lansarea va avea loc în
prezența primarului Paul Leduc (Brossard),
la ora 18.30. Adresa Bibliotecii Municipale
din Brossard este: 7855 Avenue San Fran-
cisco, J4X 2A4. Info suplimentare:
www.autrium.com.

SCRIITORI ROMÂNI DIN CANADA

În acest volum, a cărui lansare va avea loc pe 29 iunie 2017, autoarea Mirella Tarmure Vădean
pune în evidență dimensiunea profundă, umanistă, a gestului nostru de a dărui. 
►

Mirella Tarmure Vădean este doctor în Ști-
ințe umane și Artă. 
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Administrator agreat, Consultant certificat in Management

ROMÂNIA | MEDIU | JUSTI�IE

Deși situația din pădurile României nu
pare a se fi îmbunătățit pe teren, datele
disponibile de la autorități arată totuși că
fenomenul tăierilor ilegale s-a diminuat,
comparativ cu anii precedenți. Dacă în 2015
au fost înregistrate în medie 96 de cazuri de
tăieri ilegale la nivel național, în 2016,
numărul acestora a scăzut la 26 de cazuri pe
zi. Anul trecut au fost înregistrate 9.444 de
cazuri de tăieri ilegale de arbori, dintre care
3.986, respectiv 42%, au fost semnalate de
cetățeni.

Iată câteva informații relevante din ra-
port:
■ Primele trei județe după numărul de tăieri

ilegale sunt județul Mureș cu 1057 de cazuri
(11%), urmat de Brașov - 664 de cazuri (7%)
și Olt - 605 cazuri (6%);
■ Ca volum de lemn tăiat ilegal, raportul
Greenpeace România arată că din județele
Maramureș, Iași și Cluj au dispărut cele mai
mari cantități de lemn, cele trei județe înre-
gistrând 52% din volumul total de lemn tăiat
ilegal la nivel național;
■ 1.146 mijloace de transport au fost confis-
cate și s-au aplicat sancțiuni în valoare de
33.038.652 ron;
■ Județele cu cel mai mare grad de implicare
a cetățenilor sunt Argeș și Dâmbovița,
fiecare cu 7% din totalul cazurilor identifi-

cate ca urmare a sesizărilor primite;
■ 42% din tăierile ilegale depistate au fost
semnalate de către cetățeni. În 2016, impli-
carea societății civile a avut un rol extrem de
important și fără precedent. 3.986 dintre
cazurile de ilegalități identificate au fost
investigate de autorități în urma sesizărilor
realizate de cetățeni cu ajutorul in-
strumentelor oficiale - aplicația mobilă
Inspectorul Pădurii și site-ul www.inspec-
torulpădurii.ro, dar și prin platforma on-line
www.salvezpadurea.ro a Grennpeace Roma-
nia.

Raportul integral este disponibil la:
www.greenpeace.org/romania/ro.

Progrese în stoparea tăierilor
ilegale din pădurile României

Potrivit președintelui Iohannis,
în ciuda crizei politice actuale, în
România nu există premizele unui
blocaj politic îndelungat.

„Eu nu mi-am schimbat opiniile
politice. Sunt în continuare de
părere că în Romania nu se poate
desemna decât o persoană integră
(pentru funcția de prim-ministru -
n.r.). Nu am de gând să fac rabat
criteriile din toamna anului trecut”,
a declarat Iohannis.

Totodată, președintele a spus că
are deja un draft de agendă și „lu-
crurile vor merge în orice variantă
ordonat, astfel încât România să
funcționeze”, subliniind că „nu tre-
buie nimeni să își facă probleme”.

Nu în ultimul rând, președintele
a spus că România este o țară sta-
bilă, în ciuda crizei politice.

„Trebuie să ducem România
înainte. România are o stituație eco-
nomică foarte bună, suntem văzuți
ca parteneri serioși, de încredere,
aceste lucruri nu trebuie să le
punem sub semnul întrebării. Tre-
buie o terminare urgentă a crizei și
reluarea normalității”, a mai spus
șeful statului.

IIoohhaannnniiss::
RRoommâânniiaa
eessttee  oo  țțaarrăă
ssttaabbiillăă

Recent, Greenpeace România a lansat raportul său anual privind tăierile ilegale din pădurile
țării în 2016. Raportul indică o diminuare, cel puțin în datele oficiale, a acestui fenomen tragic
pentru mediu și patrimoniul natural al României.

►

ROMÂNIA | POLITIC

În 2016 au fost înregistrate 9.444 de cazuri de tăieri ilegale de arbori, dintre care 3.986, respectiv 42%, au fost semnalate de cetățeni. 

Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro
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RAREȘ BURLACU
rares.b@accentmontreal.com

Fără îndoială, discursul
ținut în Parlament la în-
ceputul lunii iunie a.c. de
către ministrul Afacerilor
externe canadian, Chrystia
Freeland, are o valoare is-
torică. Această valoare is-

torică este conferită de afirmarea, clară și
netă, a detașării Canadei de relația cu aliatul
său tradițional nord-american, Statele
Unite, pentru a-și forja propriul său destin
pe scena internațională. În aceste vremuri
de redefinire a leadership-ului internațional
pe care SUA încearcă să-l exploreze,
Canada este obligată, potrivit ministrului
Freeland, „să-și stabilească, în mod clar,
propria orientare suverană”. Folosirea aces-
tui cuvânt, „suverană” (utilizat în special de
apostolii realpolitick-ului, axat pe prezer-
varea statului), într-un discurs oficial ce
enunță cele mai importante principii de
politică externă ale țării, constituie, în mod
evident, pivotul central, în jurul căruia
aceste principii se articulează. Chiar dacă
discursul canadian pe scena internațională
reflectă valorile drepturilor omului - și con-
feră siguranță auditoriului intern și extern -
Chrystia Freeland a evidențiat virajul de la
liberalism la realism în relații internaționale
al Canadei, afirmând că „diplomația și dez-
voltarea Canadei necesită câteodată o abor-
dare coercitivă și sprijinul forței militare”.
Ministra a subliniat că „forța nu va fi uti-
lizată decât ca ultim resort, conform prin-
cipiilor internaționale și în colaborare cu

aliații Canadei”. Totuși, a afirmat ea, opți-
unea de a recurge la forță trebuie inclusă în
viitorul internațional al țării.

Este deci evidentă turnura pe care poli-
tica externă a Canadei a luat-o. Suntem pe
cale să renunțăm la „diplomația siropului de
arțar” pentru a îmbrățișa conceptul de
„smart power”, pus în practică de fostul
Secretar de Stat american, Hillary Clinton,
în timpul primului mandat Obama.

„Diplomația siropului de arțar” se referă
la tendința de a soluționa problemele inter-
naționale prin mijloace pacifiste (diplo-
mația publică, un instrument privilegiat de
predecesorii liberali ai Chrystiei Freeland
precum Lloyd Axworthy și Pierre Petti-
grew, dezvoltare internațională, diplomație
multilaterală etc.). În același timp, ea evocă
și cel mai umilitor episod pentru Canada
din ultimii 70 de ani: pierderea, în 2010, a
fotoliului de membru nepermanent în Con-
siliul de securitate al ONU, sub guvernarea
conservatoare a lui Harper. Ne amintim de
faptul că diplomații ONU au găsit sub
birouri câte o sticlă de sirop de arțar cana-
dian, un gest de curtoazie menit să îi facă
să voteze în favoarea Canadei…

În ceea ce privește conceptul de „smart
power”, acesta face apel la o combinație de
„soft power”, de putere subtilă (centrată pe
capacitatea de a ralia mai multe părți la po-
ziția unei țări, fără a exercita constrângeri
militare) și de „hard power”, de putere
axată în general pe forța militară.

Procesul de transformare al diplomației
noastre vizează, pe termen lung, un obiec-
tiv important, pe care Canada nu-l afirmă

însă în mod direct: acela de a face parte din
grupul marilor puteri militare. „Dacă pute-
rile mijlocii nu participă la progresul păcii
și stabilității în lume, ele lasă deciziile în
seama marilor puteri, lucru ce nu poate fi în
interesul Canadei”, a afirmat șefa diplo-
mației canadiene în același discurs rostit în
Parlament. Cuvintele sale denotă voința -
abil disimulată - de a juca pe picior de ega-
litate cu actorii care contează în politică in-
ternațională. Anunțul guvernului, survenit
a doua zi după acest discurs, al unor in-
vestiții majore în forțele armate (o creștere
de peste 70% a cheltuielilor alocate acestui
sector în următorii zece ani) a confirmat
această supoziție.

În ciuda justeței noii abordări, intențiile
prezentate de ministră nu se sprijină pe un
diagnostic exact al situației determinate de
„dorința Statelor Unite de a se elibera de
povara leadership-ului mondial”. Această
retragere a SUA pe care se bazează Canada
nu a fost încă proclamată de vecinii de la
sud. Este adevărat că politicile actualului
președinte american diferă de cele ale
Canadei. Nimic nu indică însă că Donald
Trump ar avea intenția de a renunța la statu-
tul de lider al Americii, din contră. Doar că
el vede prezervarea acestui statut după o
formulă proprie, deja anunțată: protecțio-
nism economic, închiderea frontierelor,
abandonarea tratatelor internaționale co-
merciale și de mediu, reconfigurarea struc-
turilor colective de apărare etc.

O analiză a opțiunilor disponibile în
acest context ar fi fost oportună, urmată
apoi de mijloace adecvate, incorporate în
apărarea strategică a intereselor naționale

canadiene.
Dar chiar și în situația asumării unui rol

mai puțin proeminent de către SUA, or-
dinea mondială pe care Canada ar trebui să
o apere ar fi complet diferită de cea pre-
conizată inițial.

În ambele cazuri, soluțiile sunt mai
complexe și mai dificil de identificat la ora
actuală ca cele anunțate, precum partici-
parea la Forumul multilateral sau apărarea
drepturilor persoanei.

Dacă Statele Unite impun un leadership
mondial în conformitate cu viziunea
președintelui Trump (primul caz), atunci o
alianță între SUA și Rusia (țară considerată
o amenințare la ordinea mondială sprijinită
de Canada) ne-ar plasa în fața unei dileme.
Care ar fi atunci opțiunile noastre?

Dacă Statele Unite renunță de bună voie
la statutul de lider mondial, alți actori in-
ternaționali, statali sau non-statali, vor
încerca să ocupe vidul astfel creat. Canada
ar avea opțiunea de a se alătura partenerilor
europeni (Franța, Germania și posibil
Marea-Britanie), cu care împărtășește ace-
leași valori de deschidere. O situație care
i-ar conferi un avantaj deloc neglijabil.

Diferitele scenarii posibile necesită uti-
lizarea unei multitudini de instrumente
strategice a căror valoare adăugată con-
tribuie la atingerea obiectivelor ambițioase
pe care Canada și le-a propus în politică ex-
ternă: gestionarea provocărilor privind
ciberspațiul, crearea de centre de reflecție
asupra apărării (de tip RAND Corporation),
fondarea unor think/do-tank-uri, întărirea
industriei aeronautice și aerospațiale, apli-
carea inteligenței artificiale în sectorul mi-
litar, fabricarea de echipamente destinate
confruntărilor de gherilă etc.

Prin însăși natura discursului său, mi-
nistra Freeland a lansat un front ale cărui
efecte sunt imprevizibile pe termen mediu.
Erori tactice pot surveni, însă conștienti-
zarea că viitorul Canadei ar putea fi în joc
este un bun punct de plecare pentru o re-
flecție mai aprofundată.

Raportul Cook prezentat de un tânăr
diplomat britanic la începutul secolului XX
evoca grosso modo pericolul pe care as-
censiunea Germaniei îl reprezenta pentru
Marea-Britanie. În mod similar, Chrystia
Freeland trasează procesul de emancipare
al Canadei de la un „stat client” la un stat
autonom, în contextul marilor perturbații
care se anunță pe eșichierul politic inter-
național.

Acest text a fost publicat în Huffington Post
Québec sub titlul „Une nouvelle approche
de politique étrangère pour le Canada”, în
data de 11 iunie 2017. Autorul său, Rareș
Burlacu, este doctorand și chargé d’en-
seignement la École nationale d’adminis-
tration publique.
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O nouă abordare în politica externă a
Canadei

Politica externă a Canadei a luat o nouă turnură, de la „diplomația siropului de arțar” la
conceptul de „smart power”, pus pus în practică de fostul Secretar de Stat american, Hillary
Clinton, în timpul primului mandat Obama.

►
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Procesul de transformare al diplomației noastre vizează, pe termen lung, un obiectiv important, pe care Canada nu-l afirmă însă în mod
direct: acela de a face parte din grupul marilor puteri militare.
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Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.

Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS? Charcuterie Bourret

5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
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Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Un provocator experiment
social transformat într-un
documentar - „Kumaré:
The True Story of a False
Prophet” (2011) - urmărește
metamorfozarea cineastului
new-yorkez Vikram Ghandi

în Kumare, un înțelept guru indian, în
ideea de a demonstra absurditatea credinței
oarbe. Experimentul a căpătat însă o tur-
nură neașteptată atunci când Kumare reali-
zează impactul imens pe care îl are în viața
adepților săi.

Ceea ce a reușit el să demonstreze,
până la urmă, este că purtăm cu toții în noi
puterea de a ne schimba viața în bine, dar
că avem nevoie de un simbol exterior ca
să putem mobiliza această putere.

Proaspăt absolvent al facultății, Vikram
începe să lucreze la un documentar despre
yoga. Călătorește mult în acest scop, ia
legătura cu numeroși guru din Statele

Unite, dar după fiecare întâlnire pleacă cu
o idee sâcâitoare în minte, care nu-i dă
pace: „Omul acesta e un impostor!”. De-
cide apoi să călătorească în India, cu sper-
anța că acolo va găsi liderii spirituali pe
care i-a căutat în van în America, însă se
loveşte de exact aceeași problemă: aceiași
falși guru care inventează doctrine și ilu-
minări și se sabotează unul pe altul.

Acesta e momentul în care Vikram de-
cide să devină el însuși un „lider spiritual”,
tocmai pentru a dovedi oamenilor că e su-
ficient să arăți și să vorbești ca un guru
pentru a deveni unul și pentru a câștiga
adepți. În acest scop, și-a orchestrat cu
grijă metamorfoza. Lucru care nu i-a fost
extrem de dificil. Având o bogată expe-
riență în publicitate știa exact ce îi trebuie
pentru a-și construi un brand. Pentru că
orice religie are nevoie de o formă de in-
cantație, a ales „UAE”. Apoi, avea nevoie
de un simbol: a ales litera U așa cum se
scrie în sanscrită și a combinat-o cu ima-
ginea stilizată a unui falus, care ar sim-
boliza fertilitatea și, în egală măsură,

opinia lui Vikram despre virtuțile religiilor.
Și-a făcut un trident din acest simbol. Au
urmat la rând sutrele (citate din texte
sfinte). A ales, printre altele, „Sarvan
Bhaav”, traducerea în sanscrită a mesajului
de recrutare al armatei americane care
înseamnă „Fii tot ceea ce poți să fii” și
„Karam yaivak dikaarastha”, „just do it” -
știu că nu mai e nevoie să specific cărui
brand aparține acest motto.

Apoi, a inventat câteva mișcări false de
yoga și a enunțat principiul din spatele noii
religii: metafora oglinzii, și anume
enunțarea ideii că ceea ce vedem în celălalt
e propria noastră proiecție.

A urmat crearea unei pagini pe inter-
net, pe care sunt postate ideile de bază, o
scurtă biografie fictivă a liderului Kumare
și poze cu el în compania a nenumărați
„lideri spirituali”. Printre poze, este și una
cu un cunoscut și apreciat guru. Vikram
povestește cum a fost făcută poza: gurul
participa la niște festivități, iar Kumare
s-a strecurat în apropierea lui și a stat exact
cât i-a fost necesar fotografului să-l imor-
talizeze.

Și, în sfârșit, deghizarea finală: și-a
lăsat barbă și plete, a îmbrăcat un costum
tradițional indian și a împrumutat accentul
și greșelile de exprimare ale bunicii.

Își stabilește sediul în Phoenix, Arizona
și începe imediat să recruteze adepți. Lu-
crurile merg cât se poate de bine, oamenii
încep să vină, iar liderul spiritual le toarnă
cu o voce convingătoare acele truisme
mistice cu iz de New Age de care sunt
suprasaturate rețelele sociale. Mai mult,
încercând limitele naivității adepților,
merge până într-acolo încât își ornează stu-
dioul cu portretele lui Obama și Osama
Bin Laden, susținând că toți oamenii sunt
la fel, fiind despărțiți doar de un set de cir-
cumstanțe.

În ciuda tuturor acestor camuflaje, ade-
pții lui afișează o credință de nezdruncinat
în înțelepciunea și calitățile lui de lider
spiritual. 

Începând însă din acest punct lucrurile
se complică, documentarul devine o ex-
plorare a identității și a puterii autosu-
gestiei. Meditația, sutrele și mișcările de
yoga, oricât de false ar fi, încep să trans-
forme viețile adepților. Oamenii își re-
capătă motivația, liniștea sufletească, își
redescoperă călăuza interioară și capătă un
sentiment de control asupra propriilor lor

vieți. Unul dintre adepți, o femeie obeză,
suferind de depresie, mărturisește printre
lacrimi, în fața camerei de filmat: „Acest
om a intrat în viața mea și m-a schimbat
pentru totdeauna”.

Ceea ce este cel mai interesant este
faptul că falsul nostru erou, Kumare, nu
face nimic deosebit. Subliniază de câte ori
i se ivește ocazia că discipolii sunt cei care
își schimbă viața, el fiind doar o oglindă.
Când e întrebat câte ceva, replica lui e
mereu aceeași: „Răspunsul e în tine”.

În sfârșit, sosește și momentul ade-
vărului: Kumare se prezintă în fața ade-
pților așa cum este el în realitate: tânărul
new-yorkez de origine indiană, care vor-
bește o engleză perfectă și se îmbracă cu
un impecabil bun gust.

Patru dintre adepți părăsesc în acel mo-
ment supărați încăperea și refuză să mai
comunice cu el, însă ceilalți zece rămân și
îi fac o primire călduroasă. Căci, în ciuda
farsei ai cărei subiecți au fost, viețile lor
s-au schimbat în bine. Tânăra obeză pierde
câteva zeci de kilograme și își schimbă
complet viața, avocatul stresat al cărui rol
e să apere condamnații la moarte își
regăsește liniștea sufletească, dependentul
de droguri realizează că există și un alt fel
de viață, care merită trăită, și așa mai de-
parte. Sunt schimbări concrete, măsura-
bile, iar faptul că se datorează unei farse
nu schimbă cu nimic lucrurile.

Pentru Vikram, toate acestea au consti-
tuit o experiență paradoxală: și anume,
faptul că cel mai important adevăr pe care
l-a realizat în viață a avut la baza lui cea
mai impetuoasă minciună. Iar această con-
cluzie ne conduce, inevitabil, la revizuirea
gradului de validitate al propriilor noastre
convertiri spirituale, la ideea neliniștitoare
că eficacitatea nu e neapărat garanția au-
tenticității.

Nu există așadar lider spiritual care să
îți poată schimba viața. Există însă o mare
dorință de coerență, de care poate oricând
profita un fals profet.

Cititor avid, cinefil avizat și călător
inspirat, Adrian Benea este unul din fonda-
torii V-Studios (Facebook.com/vstudiosmtl,
un proiect media axat pe reportaje din
Montreal și din  comunitatea română mon-
trealeză. 

Efectul placebo spiritual
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Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4

Este oare posibil ca o falsă religie să aibă același efect ca una reală?
Dacă o anumită poveste e inventată de la cap la coadă, înseamnă
aceasta neapărat că experiența credincioșilor care se investesc în
această poveste e mai puțin reală? Ideea poate părea jignitoare pentru
oamenii religioși, însă istoria recentă ne sugerează că întrebarea
inițială nu e tocmai lipsită de temei.

►

Cineastul  Vikram Gandhi preparându-se pentru a se transforma în guru Kumare.
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Continuare din numărul
trecut

– La bătrâneţe singurul
răsfăţ care-ţi rămâne sunt
amintirile. Şi cel mai trist
e când nu mai ai cui să le

povesteşti. Am avut lumea la picioare, mi
s-au făcut busturi şi portrete, mi s-au com-
pus simfonii. Tinereţea nu ţine însă la nes-
fârşit, vine timpul când eşti dat la o parte
de la festin, a rostit zâmbind trist, şi-a
privit insistent ceasul Bulova şi a rămas
tot restul după amiezii tăcută.
– Ce festin?! Viaţa e un tort de rahat din
care în fiecare zi mai mănânci o felie, a
pufăit enervată cea de lângă ea, o minionă
de gheaţă, vorbind dintr-o dată nu se ştie
de ce în portugheză.

Celelalte erau probabil obişnuite cu
cinismul ei, n-au luat-o în seamă şi chiar
au început să ciugulească fără apetit din
prăjiturile cu praline. Era plină de răni

nevindecate. Fratele ei fusese asasinat la
Rio unde ajunsese bogat în afaceri cu
cafea şi cauciuc. De curând îi murise fiica,
editoarea unei reviste de artă. I-a propus
Dianei să o ajute să pună în ordine manu-
scrise, desene, jurnale ale fiicei ei pe care
voia să le doneze unei universităţi. Şi
poate va scrie şi un articol despre ea? La
ce ziare scria? Fiica ei fusese la rândul ei
faimoasă, măritată cu un baron elveţian,
în anturajul marilor artişti şi vedete ale
zilei. România nu ar fi interesantă de
poveşti glamuroase despre celebrităţi din
străinătate cu rădăcini româneşti?

Ochii bătrânei aveau o răceală meta-
lică, te tăia cu privirea şi trecea mai de-
parte. Tot ce-şi amintea din copilăria
petrecută în România era doica, o
nemţoaică solidă cu sâni mari şi cozi îm-
pletite pe care se lăuda că o iubise mai
mult decât pe maică-sa şi momentul când
fuseseră daţi afară din casă şi li se confis-
case averea. Marile oraşe ale lumii erau
legate fie de vreo căsătorie, fie de vreun
divorţ al ei, cinci la număr, şi tot atâtea
proprietăţi şi conturi care aveau să fie

moştenite de cei doi nepoţi nu prea reuşiţi,
unul pe droguri, altul în cărucior suferind
de o boală degenerativă.

După căderea comunismului se întor-
sese în România doar să-şi revendice imo-
bilele luate abuziv. Şi-a luat cei mai
agresivi avocaţi, o valiză cu supe la pa-
chet, hârtie igienică şi medicamente pen-
tru că i se spusese că în România e rău, şi
la cei 85 de ani zburase spre ţara natală
tunând şi fulgerând. A reuşit să recupereze
trei din cele patru case ale familiei, pre-
textând că nu banii o interesau ci restau-
rarea dreptăţii. Le-a vândut totuşi
negociind la centimă şi plângându-se că
le-ar fi dat pe nimic. Mai rămăsese doar
imobilul de trei etaje pe lângă Cişmigiu
unde locuiau de prin anii ‘50 opt familii şi
un bătrân.

Ca să intre în posesia ei, chiriaşii tre-
buiau evacuaţi, mutaţi în alte apartamente,
proces lung şi complicat, însă ei nici nu-i
trecea prin cap să renunţe, era casa prefe-
rată, locul de unde familia ei fusese izgo-
nită şi o voia cu orice preţ înapoi. În
memoria trecutului şi în lumina dreptăţii.
O memorie scurtă de altfel, şi o lumină
destul de tulbure, cum avea să se vadă.
Într-o după amiază s-a dus acolo. Nimic
nu mai era de recunoscut. Scările de mar-
moră de odinioară erau sparte, pereţii coş-
coviţi, coloanele crăpate şi stucaturile
distruse, mirosea a prăjeală şi a scutece de
copil, ori ei copiii mici îi produceau gri-
mase. A ţinut neapărat să vadă camera
doicii ei, ocupată acum de un pensionar,
fost profesor de muzică. Bătrânul i-a
deschis uşa şi după ce a invitat-o înăuntru,
a rămas mut. Avea în faţa prima lui iubită
din şcoală, fata la care se gândise încă
mulţi ani după ce plecase în străinătate
sperând să primească vreodată un semn.
Ea însă nu l-a recunoscut. De sub ochelarii
de soare a panoramat încăperea fără să-i
arunce măcar o privire, şi-a pus mănuşile
când a atins clanţa uşii, şi a coborât scările
dreaptă, atentă să nu se murdărească de
ceva.

La scurt timp după ce s-a întors la

New York, mai mult sau mai puţin întâm-
plător, a izbucnit un incendiu într-o aripă
a clădirii distrugând-o într-o bună măsură,
iar chiriaşii au fost nevoiţi să se mute.
Bătrânul a făcut infarct şi a murit. De alt-
fel Diana ştia sfârşitul poveştii dintr-un
ziar de scandal bucureştean unde vestea
apăruse sub titlul: „Vizita blestemată a
bătrânei doamne”.

Cea de-a treia doamnă i-a oferit Dianei
chiar să locuiesc la ea, avea o cameră de
oaspeţi în care pe vremuri îi găzduise pe
Dali şi Truman Capote. Lui Dali îi plăcea
încăperea aceea pentru că îi satisfăcea nar-
cisismul, a adăugat din vârful buzelor. Îşi
lua notiţe şi desena. O numea „camera de
masturbat”. Încăperea e tapetată cu stan-
iol şi are oglinzi peste tot, nu poţi scăpa
de tine însuţi. Capote bea şi fuma ierburi
uşoare întins pe spate imaginându-se într-
o navetă spaţială în miniatură. Diana ca
ziaristă ar putea aprecia…

I-a aruncat o privire circumspectă şi a
întrebat-o fără mare curiozitate de ce a
plecat din România şi dacă acum e mai
bine acolo… Era fiica unui ministru din
guvernul de dreapta al lui Ion Antonescu
care fugise înainte de terminarea războiu-
lui în Elveţia unde îşi transferase din timp
banii şi bijuteriile, iar de acolo ajunsese în
America şi intrase în afaceri bancare. Se
măritase de tânără cu un magnat al
petrolului din Texas şi trăise 12 ani în
Dallas, unde ca să nu înnebunească se
apucase de colecţionat pictură. Îşi luase un
master în arte frumoase, îşi educase gus-
tul, mergea la casele de licitaţie din Eu-
ropa, iar soţul plătea oricât bucuros că
tânăra lui soţie de care nu avea timp să se
ocupe, se amuza pariind pe Magritt şi Pi-
casso.

După moartea prematură a soţului,
victima unui complot pus la cale de o cor-
poraţie rivală, se pare, deşi oficial s-a în-
registrat un infarct, i-a revenit o avere
considerabilă pentru a fi vânată de tot felul
de fundaţii şi invitată la baluri de bine-
facere şi evenimente cu ştaif. La unul

Biogra�i

* Al dvs.z

Deschis: Marti - Vineri: 9.00-18.00 | Sambata: 9.00-17.00
Duminica - Luni: Inchis

Preturi incepand de la * Detalii in magazin

si plus

Tip ROSU - ALB - ROZE

42 DE ANI - IMPORT
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara$i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara$i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita$lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op$ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

din ele a cunoscut un tycoon din industria
oţelului care avea să-i devină al doilea soţ
şi s-a mutat într-o clădire impozantă pe
Fifth Avenue în apropiere de Metropoli-
tan. Destinul căsătoriei avea să se repete
oarecum, soţul era mereu plecat în călă-
torii de afaceri, la reuniuni şi cluburi unde
bărbaţii influenţi vorbeau politică şi
puneau la cale alte lovituri financiare, aşa
că ea şi-a deschis un Salon de arte ajuns
renumit şi frecventat de artişti celebri. 

Cel de-al doilea soţ a murit într-un ac-
cident de avion şi locul i-a fost luat de un
editor italian cu care a avut un băiat răpus
în adolescenţă de abuzul de droguri. După
moartea fiului a devenit alcoolică, a trecut
ani de zile prin clinici de dezintoxicare, a
intrat în depresie şi de două ori a avut ten-
tative de sinucidere. Părea acum resem-
nată, aşa cum sunt cei învinşi ori
cuceritorii prea obosiţi să se mai bucure
de cuceririle lor.

A patra doamnă din fericire nu i-a pro-
pus nimic. Ajunsese în California la în-

ceputul anilor ‘50 adusă de o mătuşă. S-a
măritat repede cu un pictor de succes mult
mai în vârstă pe care trei ani mai târziu,
fiind gravidă, l-a prins că o înşela cu un
model şi l-a împuşcat în picior. A pierdut
sarcina, însă nu doar că a fost achitată, dar
i-a revenit şi o sumă considerabilă în urma
divorţului. S-a recăsătorit cu un politician
bogat, care avea să ajungă senator, şi mai
bătrân ca primul. Intrând într-o după
amiază pe neaşteptate în bibliotecă, şi-a
găsit soţul cu mâna sub fusta maseuzei
care-i făcea zilnic aşa-zise şedinţe suedeze
de relaxare. S-a îndreptat glonţ către ser-
tarul biroului, a scos pistolul şi a ţintit ca
în filmul în care mai jucase o dată, dar
glonţul a ricoşat în piciorul de lemn al
canapelei. Pentru a evita scandalul, au di-
vorţat tacit, soţul nu a făcut nicio plângere,
i-a pus pe numele ei o casă şi a fost lăsată
să-şi ia cu ea ce lucruri dorea. Şi a luat cât
a putut, ca o recompensă pentru toată ne-
fericirea, a adăugat sarcastic. Doamnele
şi-au întors ca la comandă privirea în altă
parte.

După căderea comunismului în Estul

Europei, America a fost ironic invadată de
ruşi. Avea aproape 60 de ani, bine ascunşi,
când la o petrecere l-a cunoscut pe Victor,
un munte de bărbat, numai păr şi muşchi,
plin de viaţă şi de ambiţii. L-a invitat la ea
şi Victor a apărut cu vodcă şi caviar. Avea
patruzeci de ani şi visa să cucerească
America, iar ea era gata să-l ajute.

S-au căsătorit la repezeală, totuşi cu un
contract prenupţial bine pus la punct. Vic-
tor şi-a deschis în casa ei o companie de
limuzine de lux. Se juca de-a patronul iar
ea era mulţumită că Victor era între-
prinzător şi cu bun simţ în afaceri. Amân-
doi ignorau comentariile maliţioase din
jur şi păreau fericiţi. După câteva luni s-a
dus să-şi vadă o nepoată în Colorado, şi
când s-a întors casa era goală. Tânărul soţ
dispăruse luând cu el absolut tot. Poliţia
nu l-a găsit niciodată. Ea a vândut casa şi
s-a mutat într-un apartament mic în Man-
hattan. Aici cel puţin poţi merge pe jos la
Lincoln Center şi Carnegie Hall, nu ca în
Los Angeles unde îţi petreci ziua în
maşină, iar distanţele descurajează orice
puseu cultural. Şi singurătatea e mai su-

portabilă aici, nu? Din baie s-a auzit vocea
răguşită a papagalului: „No. No”.
- M-am gândit uneori cum ar fi arătat viaţa
mea dacă aş fi rămas în România, a spus
privind spre Diana. Până la urmă nu con-
tează unde te-ai născut sau unde vei muri,
poţi să fii fericit sau nefericit oriunde, des-
tinul îşi face de cap cum vrea.

S-a făcut linişte şi toate s-au prefăcut
că n-au auzit. Diana în schimb avea ure-
chile cât pâlnia. Uneori destinul le mai
aranjează şi bine. La şase şi jumătate a
zâmbit doamnelor, a mulţumit, s-a scuzat
şi a fugit la interviu, cu o listă de subiecte
care aveau să-i asigure un post în redacţia
„Biografii” a canalului de televiziune
unde lucrează şi azi.

Carmen Firan este o scriitoare americană
de origine română, stabilită la New York.
A publicat peste 30 de volume de proză,
poeme şi eseuri în România şi Statele
Unite ale Americii. Cărţile sale pot fi co-
mandate la carmenfiran.com/Order-
Books.htm.

Biogra�i

New York în anii ‘50.
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3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

►►Mezeluri 
pregatite in
propriul 
laborator 
►►Produse 
de cofetarie 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

LLLLAAAA     PPPPAAAAVVVVEEEE LLLL

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraatteessii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  RReetteettee  aarrddeelleenneessttiiGGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie GhiudemBabic+ multe alte produsetraditionale romanesti

LAVALLAVAL

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 23 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de 

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu 
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea 

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile.

Birourile noastre sunt situate la
507 Place d’Armes, Suite 1545, Vieux-Montréal, H2Y 2W8

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 
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AA  IINNCCEEPPUUTT  
SSEEZZOONNUULL  DDEE  BBBBQQ!!
•La noi gasiti cea mai mare

varietate de mezeluri,
preparate de casa: peste 
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre 

•Chiftele proaspete, 
facute in magazin

Gustul Traditiei

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde •  Fructe de mare

• Peste • Saslic (pui, porc)  
• Carnati • Salata • Desert

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri 

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 boul. Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si lunea,

pana la ora 18.00.

BALKANI

B
R
O
SSA

R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

SSaallaamm
PPiicckk

MMaaccrroouu
pprrooaassppaatt
ssii  aaffuummaatt

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarree  nneeggrree
iinn  vvrraacc

CCaarrnnaattii
pprrooaassppeettii

BBrraannzzaa  FFeettaa
mmaacceeddoonneeaannaa
33  kkgg  ssaauu  vvrraacc

MMiiccii
pprrooaassppeettii

BBrraannzzaa
pprrooaassppaattaa

BBrraannzzaa  aallbbaa
SSmmaannttaannaa

SSooccaattaa
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CURS COMPLETCURS COMPLET

CU ACEST CUPON

- 24 ore de teorie, 15 de practica
- Plan de plata disponibil
- Incepeti cu un depozit de doar 50$
- Cursuri in franceza sau engleza

PPRREEGGAATTIIRREE  PPEENNTTRRUU  EEXXAAMMEENNUULL  PPRRAACCTTIICCPPRREEGGAATTIIRREE  PPEENNTTRRUU  EEXXAAMMEENNUULL  PPRRAACCTTIICC
6 ORE DE PRACTICA
+ MASINA DE INCHIRIAT

PPooiissssoonnnneerriieeFFlleeuurryy
2345 Fleury Est, Montreal, H2B 1K8   

551144..550011..44446622

● Peste din Mediterana, din Grecia si Maroc
● Specialitati din America de Nord (Florida)  

si America de Sud

PRIMAPRIMA
PESCARIE PESCARIE 

ROMANEASCAROMANEASCA
LA MONTREALLA MONTREAL

Comenzi prin telefon pentru ORICE fel de peste, proaspat sau gatit

Charcuterie 
Produse traditionale romanesti si nemtesti

Crenvursti, Carnaciori oltenesti, Cabanos, Costita afumata
Sarmale, Zacusca, Platouri reci si calde, la comanda

● Cod sarat cu si fara oase, merluciu si macrou proaspat 
● Mare varietate de fructe de mare - Caracatita la pret foarte bun
● Specialitatea casei: Carnati din peste, diferite varietati
● Chiftelute de peste, ardei umpluti cu fructe de mare, 

musaca cu somon, salata cu somon afumat, icre
● Somon afumat in magazin

Varza Varza 
muratamurata

7.99$/buc7.99$/buc.

Prin Programul Start-up Nation,
firme noi vor putea primi până la
200.000 de lei (aprox. 66.000$
CAD), ajutor nerambursabil de la
stat, pentru investiții. Programul a
fost lansat luna aceasta, perioada în-
scrierilor fiind între 15 iunie - 14
iulie 2017. Perioada de verificare a
proiectelor se va desfășura timp de
alte 30 de zile. 

Admiterea în program se face în
ordinea punctajului obținut la evalu-
area planurilor de afaceri online, în
funcţie de următoarele criterii:
DOMENIU DE ACTIVITATE
■ IT sau Producţie - 40 de puncte 
■ Industrii creative - 35 de puncte 
■ Servicii - 30 de puncte 
■ Comerţ și alte activităţi - 25 de
puncte
NUMĂR DE ANGAJA�I
■ 1 angajat - 0 puncte 
■ Mai mult de 1 angajat - 20 de
puncte
CATEGORII DE ANGAJA�I
■ Cel puţin doi angajaţi din cate-
goriile defavorizate - 25 de puncte 
■ Un angajat din categoriile defa-

vorizate - 20 puncte
TIP DE CHELTUIELI
■ Echipamente, utilaje și software
aferent de minimum 50% din va-
loarea finanţării - 10 puncte
■ Inovare (echipamente, utilaje și
software aferent de minimum 25%

din valoarea finanţării) - 5 puncte.

Mai multe detalii despre acest
program şi documentele necesare la:
www.aippimm.ro/articol/programe/
start-up-nation-2017/start-up-
nation-2017.

Fonduri de până la 200.000
RON pentru micile afaceri

ANTREPRENORIAT | DIASPORA CETĂ�ENIE

Recent a fost lansat în
dezbaterea publică privind
proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea
Legii cetăţeniei române nr.
21/1991.

În comunicatul de
presă emis de Ministerul
Justiţiei se arată faptul că:
„Proiectul de lege supus
dezbaterii reglementează
de o manieră detaliată
condițiile de fond și proce-
durale privind dobândirea
cetățeniei de către minori.
Astfel, proiectul aduce
clarificări în ceea ce
privește dobândirea cetățe-
niei române de către
copilul născut din părinți
cetățeni străini sau fără
cetățenie - inclusiv în cazul
în care numai unul dintre
părinții solicită acordarea
cetăţeniei române. 

Astfel, minorul dobândește
cetățenia română la cererea
părinților săi, odată cu aceș-
tia; cererea va fi depusă
odată cu cererea părinților
de acordare a cetățeniei
române. Așadar, şi pentru
minor devine obligatorie
parcurgerea procedurii
odată cu cererea părinților
de acordare a cetățeniei
române întemeiată pe
prevederile art. 8.”

Propunerile, sugestiile
şi opiniile privind proiectul
de act normativ supus dez-
baterii pot fi transmise în
scris, prin poştă, pe adresa
Ministerului Justiţiei  (Str.
Apolodor, nr.17, sector 5,
Bucureşti), pe fax la
numărul 011-4037-204-
1195 sau la dean@just.ro.
Proiectul de lege şi alte de-
talii: www.just.ro/11986-2.

LLeeggeeaa  cceettăățțeenniieeii
rroommâânnee  îînn  
ddeezzbbaatteerree  ppuubblliiccăă

UTILE
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Vreți mai mulți clienți?

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online

Sunt femeile mai expresive decât bărbații?
Rezultatul unui test științi+c cu un software
realizat de Microsoft

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Opinia larg răspândită
este că femeile au o
gamă de expresii fa-
ciale mai bogată decât
bărbații. Femeile se
bucură, se miră sau se
supără arborând o
serie de expresii în-

tipărite pe față care, de multe ori, sunt ușor
de descifrat. Suficient să ne gândim la fe-
meile din familia noastră și suntem ime-
diat capabili să ni le imaginăm în
momente diferite, cu expresii faciale
diferite. Zâmbesc sau sunt încruntate, au
o expresie de mirare, cu sprâncenele ridi-
cate sau, dimpotrivă, de dezgust, strâm-
bând din gură.

Bărbații, pe de altă parte, se spune că
sunt mai puțin expresivi, având un număr
limitat de expresii ale feței pe care le tot
folosesc. Femeilor li se citește pe chip
starea emoțională, în timp ce bărbații
reușesc să-și ascundă emoțiile. Sau, cum
spunea regizorul Sergio Leone despre
Clint Eastwood, acesta ar avea doar două
expresii: cu sau fără pălărie. Este însă
acest lucru adevărat, au bărbații o expre-
sivitate redusă față de femei?

Pentru a răspunde la această întrebare

un grup de cercetători de la Yale Univer-
sity, în colaborare cu alte institute științi-
fice și cu grupul de cercetare de la
Microsoft, a efectuat un studiu intitulat „A
large-scale analysis of sex differences in
facial expressions” a cărui rezultate au
fost recent publicate în revista PLOS One.

Până în prezent marea parte a studiilor
de acest gen au luat în considerare doar
surâsul persoanelor. Concluzia: femeile
(care surâd mai mult) sunt mai expresive
decât bărbații. Există însă o gamă foarte
vastă de expresii care trebuie luate în cal-
cul dacă vrem un rezultat mai serios. Este
exact ceea ce și-au propus cercetătorii
americani, care au recrutat un număr de
2.106 voluntari din Franța, Germania,
China, SUA și Marea Britanie pentru
realizarea acestui studiu. Spre deosebire
de studiile precedente, desfășurate într-un
cadru de laborator, de data aceasta parti-
cipanții au vizionat, în confortul propriei
locuințe, o serie de zece filmulețe (publi-
cități), pe durata cărora expresiile lor fa-
ciale au fost înregistrate cu ajutorul unei
webcam. Ulterior, prin intermediul unui
software de analiză facială pus la punct de
Microsoft, expresiile lor au fost studiate.

S-a ajuns la concluzia că femeile și
bărbații au cam același număr de expresii
faciale, însă acestea se manifesta în emoții

diferite. Femeie surâd mai mult și au ten-
dința de a-și ridica sprâncenele, ceea ce se
întâmplă, susțin cercetătorii, mai ales în
cazul fricii sau al tristeții. Bărbații se în-
cruntă mai des, ceea ce ar reprezenta o
manifestare a furiei, a concentrării intense
sau a unei stări confuzionale.

Exprimarea stărilor emotive nu de-
pinde atât de sexul unei persoane cât de
starea de spirit și caracterul acesteia. Ast-
fel, unii bărbați pot avea game expresive
mai bogate decât anumite femei sau in-
vers. În medie însă, cantitatea expresiilor
feței este aceeași și la unii și la alții.

Pe de altă parte, cercetătorii au obser-
vat o serie de diferențe în funcție de locul
de proveniență a celor care au participat la

test. Astfel, s-a constatat ca femeile din
SUA surâdeau cel mai mult, în timp ce fe-
meile din Germania și Marea Britanie se
încruntau cel mai puțin. Totuși, ținând
cont de faptul că participanții erau conș-
tienți de faptul că erau filmați, acest lucru
ar fi putut avea influență asupra reacțiilor
lor. Motiv pentru care, în ciuda studiului
riguros, nu ne rămâne decât să surâdem și,
pe cât posibil de aici înainte, să ne încrun-
tăm cât mai puțin.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di
Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Italia) şi colaborator Scientia.ro.

COMUNICARE EMO�IONALĂ | TEHNOLOGIA RECUNOAȘTERII FACIALE

Un grup de cercetători de la Yale University în colaborare cu grupul
de cercetare de la Microsoft a răspuns, cu ajutorul unui software ca-
pabil să recunoască expresiile faciale, la întrebarea dacă femeile sunt
mai expresive decât bărbații. Mai mult, întrucât studiul a fost efectuat
pe un eșantion de mai bine de 2.000 de persoane din diverse țări, au
fost observate o serie de (aparente) diferențe comportamentale, în
funcție de țara de proveniență.

►

Deși stereotipul că femeile sunt mai expresive decât bărbații este sprijinit în general de li-
teratura de specialitate, realitatea este mult mai nuanțată.
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FRENOLOGIA
Majoritatea oamenilor sunt familia-

rizaţi cu frenologia - credinţa că studierea
variaţiilor morfologice ale cutiei craniene
poate furniza informaţii legate de respec-
tivele regiuni ale creierului. Frenologia a
apărut în jurul anului 1800, fiind con-
cepută de medicul german Franz Joseph
Gall. La vremea respectivă, frenologia
făcea parte din cercetarea neurologică de
top. Gall s-a numărat printre pionierii ce
au susţinut că sediul minţii umane se află
în creier, nu în inimă. Dacă s-ar fi oprit
aici totul ar fi fost în regulă, însă în baza a
ce se ştia pe atunci, Gall avea un concept
foarte simplist despre felul în care
funcţionează creierul. El credea că fiecare
parte a creierului, despre care spunea că
este compus din mai multe organe sepa-

rate, era responsabilă pentru un anumit
comportament sau tipar de gândire. Ani-
maţi de cele mai bune intenţii, Gall şi alţi
frenologi au realizat studii discutabile
despre cutiile craniene și au disecat
creierele unor pacienţi morţi, cu trăsături
de personalitate cunoscute, pentru ca în
cele din urmă să realizeze diagramele
tipice ale acestei „discipline”: cranii îm-
părțite în numeroase mici arii, marcate
pentru a indica elementul de personalitate
guvernat de acea zonă din creier.

Pentru anii 1800 aceste diagrame erau
interesante, însă pe măsură ce adevărata
natură a creierului a început să fie mai
bine înţeleasă, frenologia a fost înlocuită
de neurologia modernă. Cu toate acestea,
ca în cazul oricărei pseudoştiinţe, unii au

continuat să respingă învăţăturile ştiinţei
moderne preferând să se agaţe de nivelul
străvechi al cunoaşterii. De pildă, frenolo-
gia este mai mult decât vie în India - poate
şi pentru că frenologii britanici ai secolu-
lui XIX au ajuns la concluzia că indienii
aveau caracteristici ariene, superioare
altor rase asiatice. Frenologia ocupă o
poziţie centrală în Samudrika Lakchana, o
învăţătură medicală ce se bazează pe con-
stituţia biologică şi care este încă practi-
cată pe scară largă în India. Adepţii acestei
metode cred că fiecare parte a corpului
este conectată la o anumită arie a creieru-
lui, neregularitățile morfologice ale crani-
ului având astfel o legătură directă cu
disfuncţionalităţile părţii respective a cor-
pului.

FIZIOGNOMONIA
Foarte apropiată de frenologie este

fiziognomonia - convingerea că se pot de-
duce aspecte ale caracterului şi persona-
lităţii pornind de la anatomia facială.
Fiziognomonia este interesantă prin fap-
tul că deşi la început avea o fundaţie re-
zonabilă, ulterior a regresat în
pseudoştiinţă, „evoluând” de-a lungul se-
colelor într-un nonsens total. În Antichi-
tate, atât Aristotel cât şi Pitagora au
observat ceea ce azi denumim comuni-
carea non-verbală, pe care o puneau pe
seama unei corelaţii dintre temperament şi
expresiile faciale. Nimic extraordinar în
ziua de azi, însă în acele vremuri teoria era
inovatoare, un domeniu nou complet nes-
tudiat. Observaţiile lui Aristotel se găsesc
în volumul Physiognomica.

Odată cu trecerea timpului și cu acu-
mularea cunoştinţelor despre anatomie,
cercetători precum Johann Lavater şi Sir
Thomas Browne au început să facă core-
laţii nu cu expresiile faciale, ci cu anato-
mia facială.

Practicienii moderni au „rafinat” și
mai mult teoria, denumind-o fiziogno-
monie bazată pe corelații ştiinţifice. Aceș-
tia sunt de părere, de exemplu, că gena
care determină un temperament coleric
duce şi la o frunte largă sau la muşchi pu-
ternici implicaţi în încruntarea sprân-
cenelor. Teoria este împinsă până la
extrem: ochii îndepărtaţi semnifică o per-

soană onestă sau naivă, forma feţei este un
indiciu pentru meseria pentru care o per-
soană ar avea aptitudini etc.

Una dintre metodele de studiu ale
fiziognomoniei, denumită „Facial Action
Coding System” este folosită pentru a de-
termina metrica facială; rezultatele
obţinute sunt introduse în „Affect Inter-
pretation Dictionary” unde sunt interpre-
tate devenind categorii emoţionale.

Este uşor de înţeles de ce există
atracţie pentru fiziognomonie. De multe
ori, vedem pe cineva pentru prima dată şi
suntem capabili să spunem ceva despre
personalitatea sa fără să ne înșelăm prea
mult: tipul ăla nu prezintă încredere, tipa
aia e fluşturatică, ăla pare un om de tre-
abă, ăla pun pariu că e avocat. Poţi afla o
sumedenie de informaţii doar uitându-te
la cineva; acesta este de altfel şi motivul
pentru care mediumii şi ghicitorii au de
lucru. Dar asta nu este fiziognomonie.
Niciunul dintre aceste indicii nu are de-a
face cu structura facială fiziologică. Tot
ceea ce este vizibil este o expresie facială
care trădează atitudinea, nivelul de în-
credere în sine, conduita. Vizibile sunt şi
îmbrăcămintea sau freza de pe urma
cărora se pot trage concluzii referitoare la
condiţia socială, profesia ori cercul de
cunoştinţe al unei persoane. Pot fi obser-
vate eventualele bijuterii ori tatuaje, pre-
cum și comunicarea non-verbală ori
limbajul trupului. Gradul de igienă şi în-
grijirea sunt şi ele la vedere, la fel ca şi
stilul vestimentar sau modul în care per-
soana respectivă relaţionează cu mediul în
care se află. Şi uite aşa tocmai am făcut o
lectură rece! (eng. cold reading; lectura
rece este o tehnică prin care cineva poate
da impresia că știe totul despre altcineva,
dar de fapt se bazează pe capacitatea de a
convinge, pe psihologie și pe mentalism -
n.r.). Putem dobândi o cantitate aprecia-
bilă de informaţii doar privind faţa unei
persoane şi apelând la principii psiholo-
gice bine stabilite. Nu e nevoie de
pseudoștiința fiziognomoniei, dar este
uşor de înţeles de ce oamenii care nu sunt
în temă cu subiecte precum psihologia sau
comunicarea pot crede că există un dram
de adevăr în fiziognomonie.

Frenologia, �ziognomonia, chiromanţia şi
Vom pune un șubler în jurul cutiei dvs. craniene ca să vă măsurăm

coeficientul de inteligenţă, vă vom privi în ochi ca să vedem dacă sufe-
riţi de vreo boală, vom trece cu mâna peste structura feței dvs. pentru
a descoperi tipul de personalitate din care faceți parte, iar în final vă
vom analiza palmele ca să vă dezvăluim ce vă rezervă viitorul. Pe
scurt, vom afla totul despre dvs. din simpla analiză a constituției bio-
logice.

►
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iridologia. O analiză critică
CITITUL ÎN PALMĂ

Arta cititului în palmă este binecunos-
cută chiar şi printre copiii de şcoală, ea
existând practic de când lumea. Prima carte
scrisă pe acest subiect are un autor hindu și
o vechime de 5.000 de ani. Odinioară nu-
mită chiromanţie (în engleză; în română ter-
menul este încă în uz - n.r.), din cuvântul
grecesc pentru divinaţia mâinii, cititul în
palmă este arta interpretării liniilor din
palmă pentru a extrage informaţii despre
caracter, evenimente din viitor sau din vieţi
anterioare. Există multe şcoli contradictorii
de chiromanţie, cu origini în diverse culturi:
din China la ţigani sau chiromanţii din târ-
guri, la naturopaţi sau practicieni moderni
care cred că metodologia lor se bazează pe
ştiinţă.

Aşa cum probabil știți, nu există niciun
studiu științific care să confirme vreuna
dintre presupozițiile chiromanţiei. Şi atunci
de ce se agaţă cei care cred și practică citi-
tul în plamă? Aceștia tind să caute corelaţii
între anatomia mâinii şi afecțiuni fizice
știute, observabile, în speranţa că aceste
corelaţii vor conferi chiromanției aparenţa
unui fundament ştiinţific. De exemplu, au-
torul John Manning asociază raporturile
dintre lungimea degetelor cu nivelul hor-
monilor sexuali in utero. Un inelar mai lung
înseamnă mai mult testosteron, un arătător
mai lung înseamnă mai mult estrogen.
Manning susţine că rațio dintre degete
poate fi corelat cu caracteristici precum

homosexualitate, fertilitate, probabilitatea
de a suferi un infarct sau de cancer de sân şi
aptitudinea pentru muzică ori sport. Atunci
când practicienii chiromanţiei vorbesc
despre cercetări pe care le prezintă drept su-
port ştiinţific, nu uitaţi faptul că editurile
publică aproape orice dacă există şansa să
se vândă. În realitate, lungimea degetelor
este corelată mult mai puternic cu rasa şi
poziţia geografică - cu alte cuvinte, carac-
teristica este genetică.

IRIDOLOGIA
Iridologia este fascinant de bizară. Iri-

dologii cred că irisul (partea colorată a ochi-
ului) este ca un monitor de computer ce
afişează tot ce nu este în regulă în corp. Iri-
dologia este practicată în special în SUA,
de către chiropracticieni. Fostul mare chi-
ropractician Bernard Jensen spunea despre
iridologie: „Natura ne-a pus la dispoziţie un
ecran de televiziune în miniatură care ne
arată cele mai ascunse părţi ale corpului”,
adăugând că analizele iridologice „oferă
mult mai multe informaţii despre starea fi-
zică a corpului decât consultațiile medicinii
vestice”.

Împreună cu alţi doi iridologi Jensen a
participat la un studiu clinic controlat, în
care au fost prezentate fotografii ale irisu-
lui, toţi trei fiind rugaţi să le identifice pe
cele care provin de la pacienţi cu boli de
rinichi. Niciunul nu a obţinut rezultate mai
bune decât cele dobândite prin pură şansă,

toţi trei fiind în dezacord unul cu altul. Până
în prezent niciun studiu științific riguros nu
a demonstrat că iridologia ar putea furniza
informaţii acurate ori utile legate de sănă-
tatea corpului. (Trebuie precizat că deşi cei
mai mulți iridologi sunt chiropracticieni,
puțini chiropracticieni sunt iridologi, fiind
în general vorba despre chiropracticieni ce
aparţin şcolii clasice sau mixte, nu şcolii re-
formate).

Iridologia are o poziţie unică printre te-
rapiile alternative, deoarece a fost inventată
la mijlocul secolului XIX de un băiat în
vârstă de 11 ani din Ungaria, Ignatz von
Peczely. În timp ce se juca, el şi-a rupt pi-
ciorul într-un accident, iar mai târziu a re-
marcat o pată neagră pe iris. Fiind doar un
copil, Peczely a presupus că între cele două
întâmplări există o cauzalitate şi astfel s-a
născut iridologia. Adult, el s-a dedicat aces-
tui domeniu.

Medicina modernă recunoaște că există
o serie de boli ce pot determina modificări
ale irisului, în special aglomerări anormale
de melanină ce duc la formarea de pete per-
manente. Compuşi precum lipofuscina, un
pigment ce apare odată cu înaintarea în
vârstă, se pot acumula în ochi în anumite
condiţii şi cauza decolorarea permanentă
sau temporară, un fenomen urmărit în-
deaproape de iridologi. Toate dovezile
anecdotice ce suportă iridologia pot fi
explicate prin aceste afecțiuni care din

întâmplare pot coincide cu apariţia sau vin-
decarea unei boli ori traume, dând impresia
unei corelaţii care de fapt nu există. Marea
majoritate a analizelor iridologice implică
examinarea unor pete normale ale ochiului
sănătos, urmată apoi de stabilirea unui di-
agnostic fictiv şi de un tratament ce pre-
supune medicină chiropractică, metode
holistice ori alte variante alternative.

Ar fi cu siguranţă foarte bine dacă iri-
dologia ar funcţiona şi dacă toate răspun-
surile în viaţă ar fi la fel de simple ca cele
promise de frenologie, chiromanţie şi
fiziognomonie. Dar toate acestea nu sunt
decât răspunsuri facile şi promisiuni ieftine,
prezentate într-o formă seducătoare. O
veche zicală spune că: „Întrebările in-
teligente sunt mai importante decât răspun-
surile facile”. De aceea dacă aveţi o
întrebare importantă legată de sănătatea
dvs. priviţi cu scepticism orice răspuns facil
ori superficial.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Do Your Body Features
Measure Up?” de Brian Dunning, a apărut
pe skeptoid.com. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Cei care doresc
să sprijine acest demers de transmitere a
informației științifice pe înțelesul tuturor
pot dona la: www.scientia.ro.
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Stresul, atât cel fizic cât și cel psiho-
logic, este un factor declanșator major al
unui flagel modern asociat cu o multitudine
de afecțiuni, de la bolile de inimă, la can-
cer, depresie, durere cronică și boli neu-
rodegenerative (printre care se numără
Alzheimer, demența frontotemporală, boala
Parkinson, scleroza multiplă și multe al-
tele). Acest flagel se numește inflamație. 

Până nu demult, medicina nu putea oferi
răspunsuri despre cum acest proces care în-
cepe ca un răspuns imunitar de protecție al
organismului o ia razna. Acum însă
înțelegem mai bine cum funcționează acest
proces, cum conectează corpul și mintea și
cum putem să-l controlăm - nu să-l
împiedicăm să se producă, ci să-l stopăm
atunci când nu mai este folositor organis-
mului.

Așadar, ce este inflamația?
Inflamația este o parte esențială a unui

sistem imunitar sănătos, care ajută organis-
mul să se vindece în urma unei infecții, a
unei leziuni sau iritații. Atunci când devine
cronică - când sistemul imunitar produce
celule imune în mod constant - poate însă

cauza foarte multe și grave probleme de
sănătate.

În ultima vreme, în comunitatea me-
dicală din ce în ce mai multe voci vorbesc
de inflamația cronică ca de o epidemie. In-
flamația cronică se poate instala la o orice
vârstă, însă după 40-50 de ani organismul
nostru este mai puțin rezistent.  

Care sunt semnele și simptomele infla-
mației?

Rigiditatea și durerile articulare sau
manifestări generale precum lipsa de ener-
gie, oboseala și durerile de cap sunt printre
cele mai vădite simptome. Imobilitatea și
pierderea funcției articulațiilor pot fi rezul-
tatele inflamației cronice.

În urma analizelor sangvine, pot fi de-
tectați markerii specifici inflamației, pro-
teina C-reactivă fiind unul dintre cei mai
importanți. Acești indicatori ai inflamației
ajută și la prezicerea riscului de a dezvolta
anumite tipuri de boli.

Ce provoacă inflamația cronică?
Există o multitudine de factori care con-

tribuie la inflamația cronică. Iată unii dintre

cei mai importanți:
■ Stresul mintal, de care aminteam la în-
ceput, care poate provoca modificări la
nivelul sistemului imunitar, făcându-ne mai
vulnerabili la boli infecțioase, și care poate
încetini vindecarea prin scăderea producției
de hormoni proinflamatorii în locurile în
care este necesară acțiunea acestora.
■ O alimentație proastă, caracterizată prin
dezechilibrul aportului de grăsimi omega-3
și omega-6, și bogată în alimente care cresc
brusc nivelurile de insulină, i.e. carbo-
hidrații simpli. Zaharul este cea mai simplă
formă de carbohidrați simpli și majoritatea
experților în nutriție sunt de părere că ali-
mentul care promovează cel mai mult in-
flamația este zahărul.
■ Sedentarismul - mișcarea zilnică este ab-
solut necesară pentru optimizarea metabo-
lismului și reducerea presiunii inflamatorii.
■ Lipsa unui somn de calitate, care face
ravagii asupra sistemului imunitar, crescând
nivelul inflamației din organism. 
■ Fumatul și toxinele din mediu. In-
halarea de aer poluat care conține particule
chimice iritante și toxice, cum ar fi fumul
de țigară, pesticidele, praful de cărbune și

azbest pot dezechilibra sistemul imunitar,
care nu poate elimina în mod eficient aceste
particule străine. Rezultatul va fi inflamația
cronică a plămânilor și a altor zone ale cor-
pului și creșterea riscului de cancer. 
■ Diverse microorganisme, precum bac-
terii, virusuri și paraziți, cunoscuți pentru
faptul că pot determina inflamație cronică,
ce se manifesta sub forma a numeroase boli
fizice. Netratate, infecțiile cauzate de mi-
croorganisme pot determina cancerul. De
exemplu, bacteria Helicobacter pylori care
infectează stomacul poate provoca infla-
mație, ulcere și chiar cancer de stomac.

Vedem deci cum, în principal, stilul de
viață al unei persoane are un efect negativ
sau pozitiv asupra inflamației. Exercițiile
fizice sunt esențiale pentru menținerea nor-
mală a funcției articulațiilor, la fel ca și în-
cadrarea într-o greutate normală. Yoga
scade markerii specifici inflamației din
sânge în cazul bolilor cardiovasculare, iar
tehnicile de reducere a stresului (plimbările
în aer liber, muzica clasică, meditația etc.),
renunțarea la fumat (și neexpunerea la fu-
matul pasiv), precum și o dietă fără ali-
mente procesate, bogată în acizi grași
omega-3, legume și fructe puțin dulci, nuci
și semințe, pot preveni sau controla infla-
mația.

În numărul viitor ne vom opri asupra
modului în care putem trata inflamația cu
alimente.  

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru
Nicolescu-Zinca, șef la Clinique Réseau Dia-
mant.

Stresul, obezitatea și alimentația proastă duc la inflamație cronică, ce poate cauza boli
cardiovasculare, cancer, diabet, depresie, boli neurodegenerative.
►

Inflamația și bolile
Bolile care prin natura lor sunt inflama-
torii sunt astmul, boala Chron, artrita
reumatoidă, tendonita, bursita, laringita,
gingivita, gastrita, boala celiacă, diverti-
culita și boala inflamării intestinelor.
De asemenea, corelate cu inflamația
cronică sunt și următoarele boli: cele
cardiovasculare, cancerul, diabetul,
AVC, Alzheimer, osteoporoza și depre-
sia. 

Stresul și zahărul reprezintă principalele cauze ale inflamației.
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Familie tânără care locuiește în Laval,
caută d-nă serioasă, nefumătoare, în-
demânatică și iubitoare de copii pentru
îngrijirea unei fetițe de 3 ani (de luni până
vineri sau timp parțial minimum 3 zile pe
săptămână) și ajutor la treburile casnice
(curățenie, spălat, gătit etc.), începând cu
luna septembrie 2017, pentru o perioadă
de aproximativ un an de zile. Ne puteți
contacta la următoarea adresă de e-mail:
telcianca@yahoo.ca. Rugăm seriozitate.

Angajez șoferi clasa 1 incorporați.
Lucru local, plătit la oră, camion atitrat.
Cerințe: cunoașterea limbii franceze,
minim 6 luni de experiență pe rută, nu
mai mult de 5 puncte pierdute. Tel: 514-
836-4288.

Fabrică de alimente angajează lucrători
la timp plin, permanent, 35-40 de
ore/săptămână, 11.35$/oră, transport in-
clus. Sunați la 438-929-8631 sau scrieți-
ne la info@job4all.ca.

Se caută un cuplu bilingv, responsabil, cu
spirit organizatoric pentru un post de
concierge la un bloc de 64 de aparta-
mente în Perrefonds. Experiența pentru
renovări minore, zugrăvit, instalații sani-
tare și electricitate constituie un avantaj.
Se oferă apartament cu toate utilitățile in-
cluse, plus plată lunară. Tel: 514-337-
6686 ext. 602 (FR, EN) | Tel:
514-683-6650 (RO) | Fax CV: 514-337-
4244.

Angajăm URGENT șoferi profesioniști
cl 1, incorporați, pentru serviciu local, de
zi, timp plin, minim 50 ore/săptămână.
Sunați la: 514-821-8595.

Căutăm un cuplu pentru îngrijirea şi
transportul la şcoală a doi copii de 8 şi
10 ani + întreţinerea unei case in-
cluzând menajul, în Seattle, WA, SUA.
Preferăm o familie educată, cu bune
cunoştinţe de matematică, şi cu puţină
pricepere pentru mici lucrări de
menţinere a proprietăţii. Salariul este
foarte competitiv şi oferim beneficii
dentare. Tel: 1-206-335-1980.

Renovări interioare, vopsit, plaster, par-
chet flotant. Experiență. Prețuri negocia-
bile. Cristi: 514-550-2774.

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona
Des Laurentides/St-Martin, atmosferă

calmă, familială, ideal pentru o persoană
singură, liniștită și nefumătoare.
495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură,
apă caldă incluse. Tel: 514-663-3179.

Caut colocatar(ă) pentru o cameră mobi-
lată (inclusiv TV) la casă, în Laval-des-
Rapides. Acces baie/bucătărie, căldură,
electricitate, internet, cablu, telefon
incluse. Situată în apropierea stației de
metrou Concorde și a numeroase maga-
zine. De preferat d-nă serioasă, nefumă-
toare. Tel: 514-743-8509.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Sainte Famille (colț cu Sher-
brooke), la doi pași de metroul Place des
Arts, complet renovate, totul inclus:
încălzire, apă caldă, electricitate, frigider
și aragaz. Spălătorie și ascensor în imo-
bil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. Tel: 450-465-
9360.

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat
electronic în fiecare încăpere.Autobuz în
fața blocului, situat la 5 minute pe jos de

complexul Forest. Tel: 514-683-3003.

Vând rochie de mireasă, model deosebit,
la un preț foarte convenabil. Mărimea 14,
înălțimea 160-168 cm. Sunați la 514-748-
8352 pentru mai multe detalii.

Bărbat prezentabil, 42 ani, doresc să
cunosc o doamnă ( 30-48 ani) pentru o re-
lație stabilă, bazată pe comunicare, res-
pect, înțelegere, tandrețe și pasiuni
comune. stefan.teodoreanu@gmail.com.

Cetățenie canadiană, blondă, ochi al-
baștri, vorbitoare de franceză și engleză,
ocupație secretară, caut domn român pen-
tru o relație serioasă. Condiții: nefumă-
tor, 45-52 de ani, care lucrează, iubitor de
excursii, exclus persoanele neserioase.
Relații la 514-256-4624, sâmbăta sau du-
minica.

Domn divorțat, 45 de ani, prezentabil,
tandru și iubitor, sincer, onest și atașant,
doresc să cunosc doamnă 30-35 ani
(maxim 40 de ani), cu sau fără obligații
(copii), care să dorească să-și refacă viața
(căsătorie/familie + copil). Dacă și tu
urăști singurătatea, dacă-ți dorești un su-
flet sincer, un bărbat care să te ocrotească
și să te iubească, nu ezita! Știu că ești
acolo, undeva. Avem nevoie unul de
celălalt. Trimite-mi câteva rânduri despre
tine și o fotografie recentă la adresade e-
mail: carpatica71@yahoo.ca. Promit să
răspund tuturor. Rog seriozitate.

www.accentmontreal.com
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OFERTE/SERVICII

ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile com-
plet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție (ac-
variu, terenuri de golf, centre de amuza-
ment) și centre comerciale.

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare du-
minică şi de sărbători mari la orele 10:30
a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église, Mon-
treal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfân-
tului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730,

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul pro-
gram: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-
475-1399 sau www.sfantulilie.org

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache,
J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan Fe-
licean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org

Mănăstirea Ortodoxă Greacă Panaghia
Parigoritisa, 827 Chemin de la carriere,
Brownsburg, QC, J8G 1K7. Sf. Liturghie în
fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare cu
cruce, ora 8.30; în vinerile din Postul Mare,
Acatistul Buneivestiri între orele 6-7 p.m.;
agapă frățească la încheierea slujbelor. Ser-
vicii religioase, la cerere, în română: botez,
parastas, etc. www.monastere.org | 450-675-
1392, preot slujitor Constantin Lungu.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la
info@accentmontreal.com. Nu se primesc anunțuri prin telefon.

MATRIMONIALE

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI
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FOTBAL ARTE MAR�IALE

Succes deplin al echipei
Jotaikido Jutsu la
Campionatul Național al WKU

NNoouu  ddoossaarr  ppeennttrruu
MMiirrcceeaa  SSaanndduu

Fostul preşedinte FRF,
Mircea Sandu, este urmărit penal
într-un nou dosar privind in-
fracţiunile de luare de mită şi
spălare de bani. El este acuzat că,
pe vremea când era preşedinte al
Federaţiei Române de Fotbal, a
primit, prin intermediul soţiei,
724.000 de lei mită de la o socie-
tate de   avocatură, ca să atribuie
contracte de asistenţă juridică.
Elisabeta Sandu, soția sa, este ur-
mărită penal pentru complicitate
la luare de mită şi spălarea ba-
nilor.

Mircea Sandu este acuzat și
că a ascuns provenienţa banilor

încasaţi în contul soţiei sale,
creând aparenţa că suma ar
reprezenta daune plătite de socie-
tatea de avocatură acesteia din
urmă, ca urmare a nerespectării
unor clauze contractuale.

Aceste acuzații survin în
urma unei plângeri făcute de
omul de afaceri Adrian Mititelu,
fost patron FC U Craiova.

Atât Mircea Sandu cât şi fos-
tul preşedinte al Ligii Profesio-
niste de Fotbal, Dumitru
Dragomir, au fost achitaţi pentru
toate capetele de acuzare în
dosarul dezafilierii Universităţii
Craiova, decizia fiind definitivă.

În zilele de 10 și 11 iunie, la
Centrul sportiv Bell din Brossard,
a avut loc Campionatul Național
Canadian al WKU (World Kick-
boxing and Karate Union). La
această competiție, cea mai im-
portantă a anului până în prezent,
a participat și echipa Jotaikido
Jutsu, înregistrând rezultate ex-
cepționale, fără precedent în pal-
maresul său deja foarte bogat.
Astfel, membrii acestei echipe au
obținut nu mai puțin de 14 locuri
întâi, dintre care 13 de campioni
naționali clasați la categoriile in-
ternaționale și calificați direct la
Campionatul Mondial WKU din
Irlanda, ce se va desfășura între 27
august și 2 septembrie 2017. 12
din cele 13 locuri au fost obținute
de membrii de origine română ai
echipei. Iată rezultatele:
■ OANA M. K. OPRUȚ - Cam-
pioană națională la patru divizii de
kata, la categoria de vârstă copii -
12 ani, centuri colorate - nivel
avansați, și calificată pentru WKU
Irlanda 2017 la: Kata Chinezesc
(Kung Fu), Kata Arme, Kata
Coreean, Kata Arme Tradiționale;
vicecampioană națională la trei di-
vizii de kata: Kata Arme
Japoneze, Kata Modern, Kata
Creativ; medalie de bronz la Kata
Tradițional. 
De menționat că la sfârșitul celor
două zile de competiție, Oana a
bătut unul din recordurile Asoci-
ației Jotaikido din toți anii, per-
formând de 18 ori la kata,

deoarece a avut numeroase baraje.
■ LILIANA M. OPRUȚ - Cam-
pioană națională la două divizii de
kata, Black Belts. Calificată pen-
tru WKU Irlanda 2017 la: Kata
Hard/Soft Kata Coreean; vice-
campioană la Kata Tradițional.
■ IOAN OPRUȚ - Campion
național la șase divizii de kata,
Black Belts. Calificat pentru
WKU Irlanda 2017 la: Kata
Tradițional, Kata Hard, Kata
Arme Tradiționale, Kata Arme,
Kata Coreean, Kata Creativ.
■ LUNGU VLADIMIR - Vice-
campion național la Kata Hard,
pentru care s-a calificat la WKU
Irlanda 2017; medalie de bronz la
Kata Arme și Kata Arme
Tradiționale.
■ MOHAMED ABJILINI -
Campion național Kumite, Point
Fighting (Black Belts), calificat
pentru WKU Irlanda 2017); vice-

campion național la Continue
Fighting.
■ SOUHAYEL ABJILINI -
Campion național la categoria ju-
niori, nivel intermediar, Continue
Fighting; vicecampion național la
juniori, Point Fighting.
■ SCHAIMA ABJILINI -
Medalie de bronz la categoria
copii - 12 ani, nivel intermediar,
Point Fighting.
■ FLORIAN ROUSSEL -
Medalie de bronz la categoria
adulți, centuri colorate, nivel in-
termediar, Point Fighting.
■ AKIFF BIZOUCH - Medalie
de bronz la categoria adulți, cen-
turi colorate, nivel începători,
Point Fighting.

Echipa Jotaikido Jutsu Canada
a obținut în total 27 de medalii: 14
de locul I, șapte de locul II și șase
de locul III. 

HALTERE

SSoorriinnaa  HHuullppaann,,  mmeeddaalliiee
ddee  bbrroonnzz  llaa  MMoonnddiiaalleellee
ddee  jjuunniioorrii

Sportiva română Sorina Hul-
pan a cucerit medalia de bronz la
total, în limitele categoriei 63 kg,
la Campionatele Mondiale de
haltere pentru juniori de la Tokyo
(18-19 iunie), informează Ager-
pres.

Hulpan a totalizat 213 kg, la
fel ca americanca Madeleine
Isabel Myers, clasată pe locul al
patrulea. Primele două poziții au
fost ocupate de chinezoaicele
Ting Huang, 239 kg, și Xiaojing
Zhou, 236 kg.

Sorina Hulpan a ocupat locul
4 la stilul smuls, cu 93 kg, după
două tentative ratate la 97 kg, și
locul 5 la aruncat, cu 120 kg,
ratând încercarea de la 123 kg.

România, care a participat cu
patru sportivi la competiție, ter-
mină Mondialele de juniori cu
două medalii de bronz, prima

fiind cucerită de Paul Dumi-
trașcu, în limitele categoriei 69
kg, la stilul aruncat.

Obiectivul delegației Ro-
mâniei a fost obținerea unei
clasări pe locurile 4-6 la o probă
neolimpică și o clasare tot pe
locurile 4-6 la o probă olimpică.

TENIS

Simona Halep, locul I în 
clasamentul Power Rankings

Simona Halep a reușit o nouă
performanță, ocupând locul I în
noul clasament Power Rankings
publicat de WTA. Halep s-a clasat
în frunte după parcursul bun de la
Roland Garros, potrivit ziare.com.

Această ierarhie ia în calcul
doar rezultatele pe zgură, din
2014 încoace (100% din punctele
realizate în 2016 și 2017, 75% din
punctele din 2015 și 50% din
punctele din 2014). Simona Halep
ocupă astfel primul loc, cu un

total de 6221.25 de puncte. Ea
este urmată de Serena Williams
(4686.75 de puncte) și de Garbine
Muguruza (3883.5 de puncte).
Este pentru prima dată când Si-
mona reușește să încheie pe
primul loc în acest clasament
realizat de WTA.

În acest sezon, românca a
câștigat turneul de la Madrid, a
disputat finale la Roma și Roland
Garros și a ajuns în semifinale la
Stuttgart. 

Echipa Jotaikido Jutsu Canada care a participat la Campionatul
Național al WKU.

Simona Halep

Sorina Hulpan

Mircea Sandu
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BBAANNCCUURRII

☺Vine soţul acasă târziu de la
serviciu, iar nevasta îl cercetează
atent:
- Culmea, nu ai niciun fir de păr
străin pe haine! Deci mai nou mă-
nșeli cu o cheală! 
Se apropie și îl adulmecă:
- Aha, și după ce că e cheală, se
mai dă și cu parfumul tău!

☺Două prietene stau de vorbă: 
- Vai, dragă, am auzit că divorțezi! 
- Da, e adevărat! 
- În cazul acesta, ți-aş putea reco-
manda un avocat bun. 
- Îți mulțumesc, draga mea, dar
deja mi-am găsit un inginer sim-
patic!

☺- Iubi, iar am mâinile reci! 
- Super! Ține-mi și mie berea asta,
te rog.

☺O blondă îi povestește prietenei
sale:
- Ieri seară a venit șefu’ la mine
acasă, în vizită, și m-a violat!
- Și tu, tu nu te-ai apărat?
- N-am putut. Nu mi se uscase

încă oja de pe unghii.

☺Doi ardeleni tăiau lemne pen-
tru iarnă pe un frig năprasnic.
- D-apoi cum de nu ai luat şapca
aia cu urechi?
- De când am avut accidentul n-o
mai port!
- Ce accident?
- Mi s-o oferit o palincă şi n-am
auzit…

☺Culmea răbdării: Să asculți un
discurs al lui Florin Piersic pe care
să-l traducă Klaus Iohannis.

☺- Hei, ce faci?
- Ard calorii!
- Adică faci gimnastică?
- Nu, îmi prăjesc nişte carne...

☺Nu că mă laud, dar pot să spun
că sunt unul dintre cei mai bine
văzuţi angajaţi de la serviciu! Trei
camere de luat vederi stau pe mine.

☺Unui tip i s-a furat cardul de
credit. Nu a depus plângere pentru
că hoțul cheltuia mai puțin decât
nevastă-sa.

2 1 9 4
8 1 2

4 7 6
1 7
4 5 3 9 2 1

5 9
7 5 2
3 8 4

8 6 3 7

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Traversezi o perioadă so-
licitantă, mai ales pentru sistemul

nervos. Dragoste: Comunicarea este ușoară și
simți o atracție pentru persoanele cu care rezonezi
mental. Financiar: Cariera, prestigiul sau poziția
ta sunt confruntate cu provocări legate de
negocieri, călătorii, examene sau muncă intelec-
tuală. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Perioada este bună pen-
tru îngrijiri cosmetice și pentru tot

ce este legat de ținută și de frumusețe. Dragoste:
Dacă ai o relație bună, va merge și mai bine, iar
dacă nu ai, poți intra într-o nouă relație fără mare
efort. Financiar: Te mobilizezi pentru afaceri și
tranzacții, pentru sporirea veniturilor.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă ai probleme de
sănătate mai vechi, ar fi bine, to-
tuși, să te ferești de excese și ten-

siuni. Dragoste: Ai dezinvoltură, radiezi energie
și atragi atenția imediat, oriunde te-ai duce.
Financiar: Poți câștiga mult, dar este recomandat
să nu te grăbești, să nu riști și să nu exagerezi.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Aparent ai foarte multă
energie însă s-ar putea să fie mai

mult vorba despre dinamism și agitație decât
despre o bună formă fizică. Dragoste: Ai atracții
instantanee, nevoi afective urgente și emoții
pătimașe. Financiar: O perioadă foarte bună pen-
tru  inițiativă și acțiune în plan profesional.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: N-ar trebui să ai pro-
bleme în această perioadă,  vara în

general îți priește. Dragoste: Viața ta relațională
ar putea să fie presărată cu contradicții, neconcor-
danțe, piedici sau întârzieri, ori să ai senzația că
celălalt nu te înțelege, că are o atitudine mai dis-
tantă. Financiar: Conjunctura este de așa natură
încât ai drumul netezit spre o reușită în plan fi-
nanciar.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ești în plină activitate și
ai un tonus fizic bun. Moralul este
și el la cote ridicate. Dragoste:

Viața ta sentimentală curge cam în aceeași direcție
ca în ultimele luni. Din fericire sau din păcate,
acum nu se întrevăd schimbări. Financiar: Tra-
versezi o perioadă foarte propice pentru pentru
succes, prestigiu și evidențiere.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Actuala perioadă nu
prezintă indicii de boală, însă este
una în care poți acumula foarte

mult stres. Dragoste: În viața de cuplu subiectele
de discuție se învârt în jurul banilor și al carierei.
Dacă nu ești în cuplu, aceste subiecte te preocupă
mai mult decât afacerile inimii. Financiar: Banii
vin greu, dar vin.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu se întrevăd probleme
medicale. Dragoste: Relațiile in-
time devin mai vesele și mai armo-

nioase, îți crește capacitatea de a vedea calitățile
celuilalt și de a te bucura din plin de compania sa.
Financiar: Munca în echipă, contractele, partene-
riatele de afaceri și relațiile cu clienții sunt avan-
tajate acum.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Dormi mai mult, evită
excitantele, ia suplimente cu mag-
neziu. Dragoste: Acum s-ar putea

reactiva niște obsesii mai vechi sau ai putea fi ten-
tat să încalci niște tabuuri. Financiar: Pot să apară
noi alianțe sau propuneri de parteneriat, noi con-
tracte, noi clienți.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Se pot reactiva afecțiuni
mai vechi sau se pot ivi unele noi.
Se impune un regim de viață sănă-

tos și vizitarea medicului la cele dintâi simptome
de boală. Dragoste: Este o perioadă potrivită pen-
tru a discuta sau studia subiecte legate de sexuali-
tate şi reproducere. Financiar: Zona colaborărilor
și a contractelor este foarte activă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Plesnești de energie și de
rezistență fizică! Dragoste: Tra-

versezi o perioada incitantă, cu circumstanțe ce fa-
vorizează apariția iubirii și explorarea sexualității.
Financiar: Se recomandă să negociezi pragmatic
și să analizezi atent toate detealiile contractuale
legate de bani.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Musai să te îngrijești
cum trebuie, mai ales dacă suferi de
afecțiuni mai vechi. Dragoste:

Răspunzi rapid la provocări, îți place să provoci,
dar uneori te joci cu focul. Este vremea avântului
romantic și pasiunii. Financiar: Resimți o pre-
siune în acest plan. Risipa și riscul trebuie reduse
pe cât posibil.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Varză de Bruxelles trasă în oțet balsamic

Varza de Bruxelles aparține familiei Bras-
sica și este înrudită cu broccoli și cu varza
tradițională - seamănă, de altfel, cu o varză

în miniatură, având diametrul de aproxima-
tiv 2,5 cm. Dacă este consumată în mod
regulat, varza de Bruxelles oferă avantaje
extraordinare pentru sănătate. Există nu-
meroase studii care atestă beneficiile pe
care această legumă cruciferă le oferă
vizavi de prevenirea cancerului (se reco-
mandă consumul legumelor din grupa cru-
ciferelor de 4 - 5 ori pe săptămână), în
special pentru cancerul de vezică urinară,
cancerul de sân, cancerul de colon, cancerul
de plămâni, cancerul de prostată și cancerul
ovarian. 
Când varza de Bruxelles este gătită cores-
punzător, ea capătă o textură crocantă și
densă, un aspect ușor sticlos și un gust ușor
dulce.

INGREDIENTE 
500 g varză de Bruxelles
2 linguri de unt
3-4 căței de usturoi
1/4 ceașcă de apă (sau bouillon de pui)
3-4 linguri de oțet balsamic
sare și piper proaspăt măcinat

MOD DE PREPARARE
1. Tăiați verzele în două și decupați cotorul
(triunghiul din partea de jos); curățați us-
turoiul și tăiați-l felii.
2. Topiți untul într-o tigaie la foc mediu.
3. Puneți jumătățile de varză în tigaie, cu
partea tăiată în jos (aveți grijă să nu se
suprapună); dacă nu vă încap toate o dată,
faceți-le în două tranșe.

4. Gătiți-le timp de 4 minute, fără să
amestecați. Adăugați usturoiul și lăsați pe
foc încă  două minute.
5. Adăugați sare și piper, turnați apa sau
bouillon-ul de pui și acoperiți parțial (țineți
cont de cantitatea de sare pe care o adăugați
dacă folosiți unt sărat și bouillon de pui cu
sare). Lăsați-le încă 3-4 minute. 
6. Turnați oțetul balsamic și o lingură, două
de apă dacă mai e nevoie și lăsați să fiarbă
încă un minut.

Se poate servi ca o garnitură crocantă și aro-
mată, gata în câteva minute. Se combină
foarte bine cu pui sau porc, dar la fel de
bine și cu pește. Puteți însă să o savurați ca
atare, căci este nemaipomenit de delicioasă!



Borsec
Perla Harghitei
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Pate de ficat
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marinate
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Ciuperci 
marinate
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Alpina

Carne de miel
proaspata
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Bere nefiltrata
Vieux-Montreal
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Prosciutto
Casa Italia
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de porc
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Pulpe de pui
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Labrador
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de porc
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Zacusca
Pic-Nic
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Carnati 
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