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Exotica particulă Xi, o nouă
descoperire făcută la CERN
După căutări de decenii,
o nouă particulă subato-
mică, Xi, a fost dscope-
rită. Ea este importantă
în înțelegerea mai apro-
fundată a uneia dintre
cele patru forțe funda-
mentale ale naturii: forța
nucleară tare.
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ARTIZANI ROMÂNI MONTREALEZI

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

La începutul lunii viitoare,
între 2 și 6 august, va avea
loc cea de-a 20-a ediție a
Săptămânii Artizanilor la
Laval (Semaine des Artisans
de Laval), un eveniment la

care sunt așteptate peste 17,000 de per-
soane și la care participă 150 de artizani.
Printre aceștia, un nume românesc: Clau-
dia Elena Rafan, creatoare de genți și
poșete din hârtie de reviste.

Da, ați citit bine, din hârtie! Poșetele
Claudiei Rafan sunt confecționate dintr-un
material neobișnuit iar rezultatul este spec-
taculos și original. De diferite culori și di-
mensiuni, ele reflectă talentul și imaginația

creatoarei, dar și migălosul lor proces de
fabricație.

Acest proces începe cu recuperarea
celor mai frumoase și calitative reviste.
Urmează apoi trierea paginilor pe culori,
tăierea lor la anumite dimensiuni și la-
minarea, după care fiecare bucată de hârtie
este împăturită de șapte ori și introdusă
într-o altă bucată de hârtie astfel încât să
formeze o coroană. Când toate coroanele
sunt gata, Claudia le coase între ele cu ață
de pescuit.

„Procesul este unul lung și anevoios”,
mărturisește ea, „dar în același timp și plin
de satisfacție, căci nu aș fi crezut vreodată
că pot avea atâta creativitate și că din
munca mâinilor mele ar putea să iasă ceva
atât de frumos și de apreciat. Poate să
dureze între 10 și 30 de ore, depinde de

mărimea și forma poșetei”.

O modalitate de a-și exprima creativi-
tatea și un hobby la început, con-
fecționarea acestor poșete s-a transformat,
în doar doi, ani, într-un mic business de
succes. Elementul catalizator: o sperietură
la nivel de sănătate ce a avut darul de a
pune lucrurile în perspectivă și care a
ocazionat întâlnirea cu prima persoană - un
medic - care, admirându-i poșeta, a sfătu-
it-o să încerce să-și vândă creațiile. Din
fericire, sperietura medicală s-a dovedit a
fi neîntemeiată, însă Claudia a ascultat
sfatul medicului și în scurt timp și-a trans-
format pasiunea în business. Așa s-a născut
By Hands From Claudia, al cărui moto,
inspirat de vorbele lui Coco Chanel „pour
être irremplaçable, il faut être différent”,

este „Fii unică! Fii diferită!”

Poșetele create de Claudia Rafan sunt
într-adevăr unice și diferite. Atrag atenția și
stârnesc curiozitatea. Le puteți vedea pe
site-ul www.byhandsfromclaudia.com și pe
paginile Facebook și Instagram, la:
www.facebook.com/byhandsfromclaudia și
www.instagram.com/byhands_fromclaudia.

Ele sunt disponibile în următoarele bu-
ticuri/birouri:
■ Anne de Shalla Boutique & Stylisme -
Signature Québécoises, 350 Saint-Paul Est,
Montreal, (Vieux Port)
■ VIP Couture Boutique, 825 St-Laurent,
Longueuil
■ Arcade Accounting, 3333 boul.
Cavendish, Montreal
■ Le Packwood, 152 St Paul, Quebec.

Creațiile inedite ale Claudiei Elena Rafan
Poșetele Claudiei Rafan sunt confecționate dintr-un material neobișnuit iar rezultatul este

spectaculos și original.
►
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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

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

By Hands From 
Claudia - Târguri 2017
■ 2-6 august - Semaine des Artisans de
Laval, la care vor participa 150 de arti-
zani și unde sunt așteptate peste 17.000
de persoane. Săptămâna Artizanilor la
Laval este un eveniment anual, ajuns la
cea de-a 20-a ediție, care se va desfășura
pe bulevardul Sainte-Rose Est, între
străzile Filion și Hotte, în Vieux-Sainte-
Rose la Laval. 
■ 26-27 august - L’Écomarché de l’île,
târg de produse naturale, ecologice, vi-
zitat de peste 12.000 de persoane, la care
vor fi prezenți cca 70 de expozanți. Târ-
gul se ține pe Île Saint-Bernard din
Châteauguay. Claudia Rafan participă
pentru a doua oară.  
■ 30 noiembrie - 10 decembrie - Marché
Casse-Noisette, tradiționalul târg de Cră-
ciun, aflat la a 8-a ediție, ce se desfășoară
la Palais des congrès din Montreal. Anul
trecut evenimentul s-a bucurat de
prezența a 75.000 de persoane.Claudia Elena Rafan și câteva din poșetele sale. FOTO: Facebook, By Hands From Claudia.
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EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Adrian Munteanu, cunos-
cut poet, actor, regizor și
scenarist român, întreprinde
în vara aceasta un turneu în
Statele Unite și Canada cu
spectacolul „Fluturele din
fântână”, spectacol în care

poeziile nu se citesc, ci se interpretează în
fața publicului, interacționând cu acesta,
adică o performance poetry. Adrian
Munteanu propune publicului 45 de minute
de poezie, într-o interpretarea teatrală, cu
regie, mișcare, și, mai ales, cu implicarea
spectatorilor.

Cu o bogată activitate în domeniul
teatrului și al radioteleviziunii, Adrian

Munteanu a debutat în 1999 cu trei cărți de
basme în versuri intitulate „Seri cu li-
curici” („Semințele”, „Darurile” și
„Bunătatea”), cuprinzând 365 de poveşti
originale. Realizând un scenariu din aceste
povești, a întreprins de unul singur, în anul
2003, un șir de reprezentații pentru copii în
Canada, vizitând timp de două luni cele
mai importante comunități românești, de la
Vancouver la Montreal.

Din anul 2004 se consacră sonetelor,
publicând șapte asemenea volume. Ca o în-
cununare a proiectului său de a publica un
volum de sonete în fiecare an, în 2014
apare, la Editura eLiteratura din București,
antologia „Fluturele din fântână”, titlu ce
dă și numele spectacolului prezentat în-
cepând cu 25 iunie în SUA (Seattle) și
Canada (Vancouver, Toronto, Hamilton,

Ottawa, Montreal și Quebec).
Recitalul de la Montreal va avea loc pe

29 iulie, la Centrul comunitar 6767 Côte-
des-Neiges, sala 602, începând cu orele
14.00. El este organizat de Asociația Scri-
itorilor de Limbă Română din Quebec în
parteneriat cu Asociația Culturală Română
și Comunitatea Moldovenilor din Quebec.

Adrian Munteanu este membru al Uni-
unii Scriitorilor din România și al Asoci-
ației Scriitorilor de Limbă Română din
Quebec, fiind recompensat de-a lungul
carierei sale artistice cu 21 de premii
naționale de interpretare, regie sau creație
literară. În 2012 i-a fost decernat Premiul
European de Poezie NUX la Târgul Inter-
național de Carte de la Milano pentru volu-
mul „7” (Sonete 7), editura Arania,
Brașov, 2011.

EVENIMENT

„Cântecul apei”, o nouă expoziție Rodica Vinca
CORINA LUCA
corina.luca@accentmontreal.com

Restaurantul-butic
Château Napoléon din
Rosemère găzduiește și
anul acesta o serie de lu-
crări, 28 la număr, sem-
nate de artista Rodica
Vinca, reunite sub titlul

„Cântecul apei”. Pentru cei care au fost
prezenți la vernisajul de anul trecut (ținut în
același loc) va fi o reîntâlnire cu abundența
și armonia de culori specifice stilului Ro-
dicăi Vinca, iar pentru cei care vor îndrăzni
anul acesta, va fi o descoperire marcantă.

Artista a ales apa ca sursă de inspirație
și manifestare a emoțiilor deoarece a dorit
să proiecteze asupra lucrărilor sale idei
diferite, curajoase, personalizând astfel
imagini și transpuneri abstracte interesante,
având apa ca motiv central. Apa este

energie, este vibrație. Pictoriță a vibrației,
Rodica Vinca se refugiază în pictură și cu-

loare în efortul de abstractizare,
geometrizare a lucrării abil compuse.

Lucrările ei denotă o amplă orchestrație a
tonurilor de roșu, turcoaz, albastru, tem-
perat filtrate cu grijă prin alb. Policromie
amplificată de simbioza cu natura, în care
dominant este roșul, alternând fundamental
cu nuanțe de albastru risipite în spațiul
magic. Verdele de ochi magic ne transpune
într-o lume ireală, plină de mister, iar flo-
rile îmbrățișate de cursul apei, sunt de o im-
presionantă diversitate de culori, o
adevărată risipă de culoare și optimism.

Un alt element notabil în cadrul acestei
expoziții este că artista folosește mediul
mixat cu cristale minuscule, o dantelă fru-
mos armonizată în execuție.

Vernisajul expoziției „Cântecul apei”
va avea loc în data de 12 august, de la ora
12.00. Lucrările vor putea fi admirate (și
cumpărate de doritori) în zilele de 12, 13 și
14 august. Restaurantul Château Napoléon
este situat la 447 Grande-Côte, Rosemère,
J7A 1L3.

551144--446633--99666688
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

Adrian Munteanu: „Fluturele din fântână”,
performance poetry

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Adrian Munteanu a primit în 2012 Premiul
European de Poezie NUX la Târgul Inter-
național de Carte de la Milano.

Pictorița Rodica Vinca.
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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

Ce îi de	nește 

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Anul acesta Canada a ce-
lebrat 150 de ani de la înfi-
ințarea sa. La 1 iulie 1867, în
orașul Quebec, a fost semnat
primul British North Ame-
rica Act care, unind

provinciile Ontario, Quebec, Nova Scotia
și New Brunswick, a creat Confederația
canadiană (Canada este de fapt o federație,
însă la jumătatea secolului XIX, atunci
când au început să circule propunerile ca
toate coloniile britanice nord-americane să
se federeze, cuvântul confederație a fost
preferat, unul din motive fiind diferențierea
față de formula federală americană). 

Tot anul acesta s-au împlinit și 100 de
ani de la bătălia de la Vimy Ridge, din tim-
pul Primului Război Mondial, moment
definitoriu în istoria de nation-building a

Canadei. O bătălie sângeroasă, cu aproxi-
mativ 10.000 de victime, decedați și răniți,
care însă a unit, simbolic, țara ca niciun alt
eveniment până atunci, scoțând-o din
umbra Marii Britanii. 

Două aniversări majore așadar, ambele
în legătură cu noțiunea de identitate, ce
pare să fi redevenit motorul politicii din
atâtea colțuri ale lumii. Dar ce înseamnă să
fii canadian în ziua de azi? Ce definește un
canadian?

De cele mai multe ori, răspunsurile la
aceste întrebări fac apel la simboluri:
hocheiul, cafeaua de la Tim Hortons, natura
sălbatică, climatul dur, canoea, câteva
repere culinare (siropul de arțar, poutine,
prăjitura Nanaimo), câțiva interpreți
pop/rock (Céline, Drake, Michael Buble,
The Tragically Hip, Nickelback)... Un pic
ironic, un pic siropos, un pic clișeu. 

La fel de frecvent însă, canadienii se
definesc ca ceea ce NU sunt, în contrast cu

vecinii de la sud. Încă de la înființarea Con-
federației, aceasta a fost o constantă în con-
struirea identității canadiene: nevoia de a
se diferenția de americani, provenită din
teama de a fi asimilați de o țară mai puter-
nică, clădită, ca și Canada, pe același pro-
fil de populație majoritară: albi
anglo-saxoni protestanți. De aceea Que-
becul francofon și catolic a fost și este pen-
tru Canada anglofonă un element identitar
important, de aceea monarhia britanică a
rămas incorporată în simbolistica țării.

Recentele evenimente și problematici
care domină scena internațională - criza
refugiaților, schimbările climatice, acor-
durile de liber-schimb - și pozițiile adop-
tate de Ottawa și Washington vizavi de
acestea au accentuat și mai mult tendința
(și plăcerea!) canadienilor de a se defini în
contrast cu americanii. 

Ceea ce rezultă este o identitate ce
ignoră criterii precum culoarea pielii,

limbă, religie, proveniență, pentru a se ar-
ticula în jurul unui set de valori. Este ceea
ce exprima foarte bine Pierre Elliott
Trudeau la începutul anilor ’70, într-un
speech devenit celebru: „Nu există un
canadian model sau un canadian ideal. Ce
poate fi mai absurd decât conceptul de
« canadian adevărat »? O societate ce pune
accent pe uniformitate este o societate ce
creează intoleranță și ură. O societate ce
elogiază cetățeanul obișnuit este una care
generează mediocritate. Ceea ce omenirea
ar trebui să caute și ceea ce noi în Canada
trebuie să prețuim în continuare nu sunt
concepte de uniformitate, ci valori umane:
compasiune, iubire și înțelegere.”

Aproape 45 de ani mai târziu, actualul
prim-ministru Trudeau exprimă aceeași
filozofie vizavi de identitatea canadiană:
„Un canadian se definește nu prin culoarea
pielii sale, nu prin limbă, religie sau ori-
gine, ci prin valori, aspirații, speranțe și
vise pe care nu doar canadienii le îm-
părtășesc, ci oamenii de pe întreaga pla-
netă.” (speech-ul lui Trudeau tatăl a fost
rostit în 1971, în fața Congresului canado-
ucrainian; cel al lui Trudeau fiul în decem-
brie 2015, pe Aeroportul Pearson, înaintea
sosirii primului val de refugiați sirieni
sponsorizați de guvernul federal).

Canada este una din puținele țări din
lume unde primirea refugiaților capătă ac-
cente patriotice. Chiar și în aceste vremuri
incerte, când tentația intoleranței și a
închiderii în sine este atât de mare, canadi-
enii rămân un popor primitor. La 150 de ani
de la constituirea țării, acesta pare să fie
unul din elementele fundamentale ale iden-
tității canadiene, așa cum o arată un masiv
sondaj de opinie, condus de Abacus Data și
intitulat The Canada Project. Au fost in-
tervievați canadieni a mari usque ad mare,
imigranți recenți și familii aflate aici de
trei-patru generații, baby boomers, mile-
niali, părinți și celibatari, pe o serie întreagă
de subiecte, de la cele „grele” ca opiniile
politice, la cele de gusturi - în muzică, film,
mâncare sau călătorii. În total, 1.515 indi-
vizi, un eșantion aleatoriu dintr-unul
reprezentativ și mult mai larg, de peste
500.000 de persoane. Sondajul a fost

CANADA | IDENTITATE

Un amplu sondaj de opinie înfățișează portretul canadienilor la 150 de ani de la înființarea
țării: primitori dar prudenți, mândri de țara lor dar conștienți că e loc de mai bine, preocupați
de discriminare și inegalitatea veniturilor și divergenți în opinii nu atât în funcție de regiune
cât de generație. 

►

--  PPiieerrrree  EElllliiootttt  TTrruuddeeaauu
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Administrator agreat, Consultant certificat in Management

CANADA | IDENTITATE

comandat de Maclean’s iar rezultatele
pot fi explorate mai pe larg la
macleans.ca/tag/the-canada-project.

The Canada Project ne înfățișează
un canadian primitor - o majoritate de
57% este favorabilă ideii de a primi mai
mulți refugiați sirieni - și prudent în ace-
lași timp - 70% sunt de părere că securi-
tatea trebuie sporită la granița cu SUA.
84% sunt de acord ca noii imigranți să
fie verificați privind atașamentul la va-
lorile canadiene, un subiect adus în dez-
batere publică de Kellie Leitch, în
recenta cursă pentru șefia Partidului con-
servator. De notat totuși că Leith a în-
registrat un răsunător eșec în această
campanie, datorită faptului că nu a reușit
să explice detaliile implementării unei
astfel de politici de verificare.

Canadienii sunt adepții unui patrio-
tism practicat cu bun simț și modestie,
căci deși o majoritate covârșitoare, de
92%, afirmă că încurajează o echipă a
Canadei în fața altei reprezentative
naționale și 76% spun că țin cu echipa
canadiană aflată în playoffs-urile Cupei
Stanley, chiar dacă aceasta nu e echipa
lor locală, canadienii nu se îmbată cu
lozinci despre perfecțiunea țării lor. Din
contră, un procent mai mult decât sem-
nificativ se declară preocupat de
chestiunea discriminării: 62% sunt de
acord că islamofobia este o problemă în
Canada și 74% afirmă că populațiile in-
digene sunt supuse unei discriminări
masive.

O altă preocupare a canadienilor este
inegalitatea de venituri. Și în această pri-

vință o puternică majoritate dorește ca
cei mai avuți cetățeni ai țării să con-
tribuie mai mult la succesul colectiv -
75% din populație este de părere că bo-
gații Canadei nu sunt taxați suficient, iar
86% consideră că guvernele, atât cel fe-
deral cât și cele provinciale, trebuie să
facă mai mult în domeniul locuințelor
abordabile. Locuitorii din British Co-
lumbia, unde piața imobiliară a devenit
pentru mulți prohibitivă, sunt cei mai in-
clinați spre astfel de politici, dar și cei
din provinciile atlantice, unde deși
prețurile sunt mai mici, și veniturile sunt
mai mici.

Există însă și subiecte majore asupra
cărora canadienii sunt divizați, precum
taxa pe carbon, monarhia sau finanțarea
sistemului de sănătate prin taxe mai
mari.

În mod surprinzător pentru reputația
canadienilor de oameni atașați valorilor
ecologice, 56% dintre participanții la
Canada Project au declarat că nu sunt
dispuși să plătească o taxă pe carbon
pentru a combate efectele schimbările
climatice. Există totuși nuanțe ge-
ografice privind această chestiune, căci
cei British Columbia, Quebec și Canada
atlantică s-au arătat mai deschiși acestei
idei, spre deosebire de locuitorii
provinciilor Alberta, Saskatchewan,
Manitoba și Ontario.

Canada trebuie să rămână în conti-
nuare o monarhie, chiar și după
încheierea domniei Reginei Elisabeta
susțin 56% dintre respondenți. Que-
bechezii sunt cei mai refractari acestei

idei, dar nu chiar atât refractari pe cât am
putea crede, căci și aici 35% din popu-
lație susține continuarea monarhiei.

Un fapt interesant este că cele mai
mari discrepanțe în răspunsuri nu s-au
înregistrat în funcție de regiune, ci de
generație. Ca de exemplu în cazul sis-
temului de sănătate, care deși reprezintă
un element definitoriu pentru Canada,
doar 45% dintre canadieni ar fi gata să
plătească mai multe taxe pentru a reduce
timpul de așteptare pentru diverse îngri-
jiri medicale. Dintre aceștia, cei mai
mulți sunt mileniali (născuți între 1980
și 2000) și membri ai generației X (năs-
cuți între 1961 și 1980).

Milenialii în special sunt o generație
aparte. Ei sunt cei mai puțin inclinați să
sprijine politici prin care noii imigranți
sunt verificați dacă împărtășesc valorile
canadiene - doar 35% se declară de
acord cu o astfel de măsură, o diferență
de 30 de procente față de canadienii mai
în vârstă, pre-boomers (65%). Milenialii
sunt de asemenea și cei mai dispuși din-
tre canadieni să plătească o taxă pe car-
bon din buzunarul propriu. Proporția lor
în favoarea acestei măsuri este de 50%,
comparativ cu 36% la pre-boomers și
43% la baby boomers (născuți între 1946
și 1960). Și tot ei sunt cei care cred, de
peste trei ori mai mult ca membrii altor
generații, că marijuana ar trebui să fie
disponibilă spre vânzare în micile ma-
gazine și cele de cartier (convenience
stores), fiind totodată și cei mai puțin
atrași de consumul zilnic de alcool.

Vor reuși milenialii să-și păstreze
toate aceste trăsături pe măsură ce înain-
tează în vârstă? Doar trecerea timpului
va putea oferi un răspuns. Nu este însă
neobișnuit ca atitudinile vizavi de anu-
mite problematici să însoțească o gene-
rație de-a lungul anilor, devenind în acest
fel mainstream, ca în cazul căsătoriilor
gay de exemplu. Dacă așa stau lucrurile
cu opiniile ce caracterizează această ge-
nerație, atunci The Canada Project nu
oferă doar un portret al canadianului ac-
tual, la 150 de ani de la înființarea țării,
ci și a următorului mainstream canadian.

Un alt sondaj de opinie, de data aceasta con-
dus de Ipsos pentru Global News în luna martie
a.c., pe un eșantion de 1.0001 persoane, revelează
un lucru interesant despre canadieni: puțin peste
jumătate dintre ei (51%) sunt de părere că religia
face mai mult rău decât bine în lume.

Acest număr este în creștere, căci în 2011,
când Ipsos a condus un sondaj similar, cu aceeași
întrebare privind religia, doar 44% dintre res-
pondenți au fost de acord cu afirmația de mai sus.

O posibilă explicație a acestei creșteri ar fi
faptul că foarte multe atrocități se întâmplă în nu-
mele religiei, exemplul cel mai concludent în
acest sens fiind Statul Islamic. În același timp,
explozia rețelelor de socializare și știrile în buclă
24 de ore din 24 aduc în atenția canadienilor orice
incident de acest gen.

O majoritate covârșitoare a canadienilor este
de părere că persoanele religioase nu sunt mai
morale decât cele non- religioase - doar 24% din-
tre respondenți au afirmat că religioșii sunt
cetățeni mai buni, cu opt procente mai puțin ca
în 2011.

În ton cu toate aceste procentaje, din ce în ce
mai puțini canadieni cred că religia trebuie să
joace un rol în politică. Doar 34% au spus că re-
ligia și politica trebuie să se intersecteze, 11 pro-
cente mai puțin ca acum 20 de ani.

Un lucru surprinzător revelat de sondaj este
faptul că Quebecul, odinioară cea mai religioasă
provincie a Canadei, este acum cea mai seculară.
Comparativ cu populația din restul țării, que-
bechezii sunt mult mai înclinați să creadă că re-
ligia face mai mult rău decât bine în lume (62%)
și mult mai inclinați să-și piardă respectul pentru
o persoană odată ce află că aceasta este religioasă
(18% față de 13% în restul Canadei). AM

CCaannaaddiieenniiii  șșii
rreelliiggiiaa

CANADA | RELIGIE

pe canadieni?

Cele mai mari discrepanțe în răspunsuri nu s-au înregistrat în funcție de regiune, ci
de generație. 
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Platforma România 100, fondată de fostul pre-
mier Dacian Cioloş, susţine că guvernul PSD-
ALDE va opri accesul public la aplicaţiile
mobile şi la portalul „Inspectorul Pădurii”, sis-
teme de monitorizare şi control în timp real al
tăierilor şi transportului de masă lemnoasă, ast-
fel că tăierea, transportul şi vânzarea lemnului
din pădurile României se vor face netranspa-
rent şi fără ca cetăţenii să aibă posibilitatea de
a le monitoriza.
Îngrădirea accesului populaţiei la această plat-
formă se face sub aparenţa unui motiv tehnic
fals, invocat de ministrul Apelor şi Pădurilor
Doina Pană, potrivit paginii de Facebook a
platformei România 100.
Astfel, Doina Pană afirmă că îmbunătăţirea
platformelor de monitorizare nu a fost realizată
în mod legal şi că toate demersurile făcute anul
trecut pentru îmbunătăţirea transparenţei şi
trasabilităţii în ce priveşte exploatările
forestiere sunt bazate pe un contract pe care
ministerul nu îl va plăti dezvoltatorului. 
Potrivit platformei, contractul de dezvoltare IT,
încheiat în 2016, nu are nicio problemă legală,
a trecut prin toate filtrele de verificare ale fos-
tului Minister al Mediului Apelor şi Pădurilor
şi a fost făcut cu contribuţia şi sub atenta
supraveghere a specialiştilor Direcţiei Generale
de Păduri şi cu avizele juriştilor.
„Practic, graba cu care ministrul Doina Pană
denunţă unilateral încetarea acestui contract de
dezvoltare pentru aplicaţii esenţiale de moni-
torizare a tăierilor ilegale de păduri arată faptul
că guvernul PSD-ALDE face totul pentru a
opri funcţionarea acestor sisteme cât mai re-
pede şi, din păcate, se foloseşte de argumente
false. În acest fel, în foarte scurt timp tăierea,
transportul şi vânzarea lemnului din pădurile
României se va face netransparent şi fără ca
cetăţenii să aibă posibilitatea de a interoga le-
galitatea”, susţine sursa precizată.
Reamintim că în 2016 implicarea societății ci-
vile a avut un rol extrem de important și fără
precedent în depistarea cazurilor de tăieri ile-
gale de arbori. Din cele 9.444 de cazuri înre-
gistrate, 3.986, respectiv 42%, au fost
semnalate de cetățeni cu ajutorul instrumen-
telor oficiale precum aplicația mobilă Inspecto-
rul Pădurii și situl www.inspectorulpădurii.ro.

BILAN�UL PRIMULUI DECENIU ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

România, campioană la 
recuperarea decalajului față 
de țările occidentale 

În 2006, ultimul an în afara Uniunii
Europene, România se situa la 39% din
media UE după produsul intern brut
(PIB) pe locuitor la paritatea puterii de
cumpărare, indicatorul-cheie după care
se măsoară nivelul real de dezvoltare al
națiunilor, scrie News.ro. În același an,
Bulgaria se situa la 38% din media UE
după acest indicator. 

În alte state din estul blocului comu-
nitar situația era următoarea: Polonia se
situa la 51%, în timp ce Letonia avea un
nivel de 53%, Lituania - 55%, Croația
(intrată mai târziu în UE, în 2013) - 58%,
Ungaria - 61%, Slovacia - 63%, Estonia
- 64%, Republica Cehă - 79% și Slove-
nia  86%.

După zece ani, România a recuperat
cel mai mult din decalajul față de statele
bogate, avansând cu 20 de puncte pro-
centuale față de media UE, până la 59%
în 2016, arată calculele sursei citate, pe
baza seriilor Eurostat.

Cea mai slabă performanță a fost în-
registrată de Slovenia și Croația, cele
două state ex-iugoslave. Slovenia s-a în-
depărtat de media UE, coborând de la
86% în 2006 la 83% în 2016, în timp ce
Croația a urcat într-un deceniu cu un sin-
gur procent, la 59% din media UE, fiind
egalată în premieră de România.

Ținând cont de diferențele de creștere
economică așteptate în acest an, Româ-
nia ar putea depăși Croația în 2017 după

indicatorul cheie al dezvoltării și părăsi
oficial poziția de a doua cea mai săracă
țară din UE. 

Deocamdată, în 2016, România a de-
pășit Croația și a egalat Ungaria la un alt
indicator-cheie ce măsoară bunăstarea
populației: consumul individual efectiv
(Actual Individual Consumption - AIC)
pe locuitor. După acest indicator, Româ-
nia a ajuns în 2016 la 63% din media
UE, peste Bulgaria (53%) și Croația
(59%) și la egalitate cu Ungaria. 

În afară de România, apropieri im-
portante față de statele bogate din Occi-
dent s-au mai înregistrat în Lituania, care
a recuperat, la indicatorul PIB/locuitor la
paritatea puterii de cumpărare tot 20%

față de media UE, de la 55% în 2006 la
75% în 2016, în timp ce Polonia a atins
un nivel de 69%  (+18%). 

Economia românească a crescut cu
4,8% în 2016, iar pentru acest an guver-
nul mizează pe un avans de 5,2%. Cal-
culat în moneda europeană, PIB-ul
României a ajuns anul trecut la 169,6
miliarde euro, sub nivelul din Cehia
(174,4 miliarde euro), Grecia (175,9 mi-
liarde euro) și Portugalia (184,9 miliarde
euro), state care au între 10 și 11 mi-
lioane de locuitori. 

România a avut în 2016, potrivit Eu-
rostat, o populație de 19,76 milioane de
locuitori, în scădere de la 20,88 milioane
în 2007.

Datele biroului european de statistică, Eurostat, arată că România a înregistrat cea mai
rapidă apropiere de statele dezvoltate din vestul Europei după intrarea în blocul comunitar. 
►

RRoommâânniiaa  aarree  cceell  mmaaii  mmaarree  pprroocceenntt  ddee
mmaammee  îînnttrree  1100  șșii  1177  aannii  ddiinn  UUEE  

Deși România a înregistrat reale pro-
grese în ultimii 10 ani, reușind să recu-
pereze din decalajul față de statele
bogate ale UE la nivelul produsului in-
tern brut pe locuitor la paritatea puterii
de cumpărare, ea rămâne totuși printre
cele mai sărace state ale Uniunii. Această
situație se răsfrânge la nivel social,
făcând România să sufere în special în
ceea ce privește educația și sănătatea. 

Astfel, ca efect al lipsei accesului la
îngrijiri și educație pentru sănătatea
sexuală și a reproducerii, rata nașterilor
înregistrate în rândul adolescentelor între
15 și 19 ani este foarte îngrijoratoare,

România înregistrand 34 de nașteri la
1.000 de adolescente, se arată într-un co-
municat al organizației Salvați Copiii
România.

În UE, România înregistrează cel mai
mare număr de nașteri cu mame între 10
și 17 ani (9,282, adică 4,7% din totalul
nasterilor din 2015, din care 676 erau mi-
nore între 10 și 14 ani), potrivit datelor
Eurostat, citate de același organism.

„Este un semnal de alarmă faptul că
România se confruntă cu un număr mai
mare de nașteri în adolescență decât state
precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago
(30,8), Emiratele Arabe Unite (30,1),

Uzbekistan (17,6), Albania (21,8),
Botswana (31), Burundi (27,9), Djibouti
(21), India (23,3), Mauritius (28,3)”,
semnalează sursa citată, în baza raportu-
lui „Copilării furate” al organizației in-
ternaționale Save the Children.

Această situație a determinat
Comitetul ONU pentru drepturile eco-
nomice, sociale și culturale să atragă
atenția Guvernului României că a de-
venit urgentă adoptarea unei strategii
naționale pentru a asigura accesul la
educație sexuală și consiliere privind
sănătatea reproductivă pentru tinerele și
adolescentele din țară.

ROMÂNIA  | TĂIERI ILEGALE

De când e în UE, România a fost campioană la recuperarea decalajului faţă de ţările
occidentale. În 2016, ea a ajuns din urmă Croaţia şi a depăşit cu mult Bulgaria la
principalul indicator al dezvoltării.
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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  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!
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Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Odată pe an, în marile
orașe ale lumii, comunitatea
LGBT organizează un marș
al diversității. În România,
în contextul anunțatului re-
ferendum pentru redefinirea
familiei, femeile se luptă -

din nou - pentru dreptul asupra propriului
corp, dreptul la avort. Trăim așadar într-o
epocă în care fiecare grup social particular
luptă pentru acceptare, pentru integrare,
pentru drepturi egale. 

Există, însă, o categorie de oameni dis-
criminați despre care nu se vorbește nicio-
dată: categoria oamenilor urâți. Urâțenia
e subiectivă, greu de măsurat, dar pentru
ca lucrurile să fie clare să convenim că o
persoană urâtă este cea pe care o consideră
astfel cel puțin două treimi dintre cei ches-
tionați.

Să presupunem că vorbim despre un
personaj generic, un bărbat oarecare,
poate chiar vecinul sau colegul vostru de
muncă: acesta și-a petrecut anii de liceu
rezemând pereții sălilor de bal, ignorat de
colegi și invizibil pentru colege, între-
bându-se dacă nu cumva așa va arăta în-
treaga lui viață, o existență căreia i se
refuză căldura umană, sau dacă urâțenia
de care era dureros de conștient va dis-
părea o dată cu înaintarea în vârstă. Îi vede
pe cei din jur lui făcându-și prieteni,
atingând succesul pe plan profesional, îi
vede iubindu-se și căsătorindu-se, apoi îi
urmărește cu aviditate pe rețelele sociale
postând imagini din vacanțele lor de vis.
Inevitabil se întreabă unde a greșit, ce
anume a făcut pentru a merita o astfel de
soartă. 

Ei bine, vina lui este aceea că s-a năs-
cut cu astfel de trăsături. Născându-se a
încălcat, ab initio, contractul social. Cu ce
drept și-a permis să inducă un asemenea
disconfort estetic semenilor săi? Cum de
și-a imaginat că va scăpa nepedepsit?

Poate că din punct de vedere legal re-
vanșa societății nu mai e posibilă, așa cum
era în Chicago-ul secolului XIX, unde in-
divizii cu infirmități sau asimetrii erau pa-
sibili de amendă dacă îndrăzneau să iasă
în lume. Astăzi suntem, desigur, oameni
inteligenți și evoluați; avem alte mijloace
la dispoziție. Pe indivizii cu astfel de as-
cendent îi putem, de pildă, distribui în
filme exclusiv în rolul personajului rău.
Sau putem refuza să le ascultăm muzica,
oricât de bine ar suna. În această privință,
există studii care confirmă faptul că as-
pectul fizic al interpreților influențează în
mod semnificativ felul în care percepem
muzica lor, chiar și atunci când evaluatorii
sunt critici profesioniști.

Alte studii dovedesc fără drept de apel
că cei neavantajați estetic sunt discrimi-
nați în procesul de angajare, iar dacă
reușesc totuși să obțină un loc de muncă

sunt plătiți cu 10-20% mai puțin decât
colegii lor mai arătoși. Au de asemenea
mai puține șanse de promovare și mai
multe șanse să joace rolul țapului ispăși-
tor.

Mai mult, sunt percepuţi ca fiind mai
periculoşi în societate și este mult mai
probabil să fie acuzați de infracțiuni, iar
atunci când sunt condamnați, primesc
pedepse mai severe decât semenii lor mai
favorizați din punctul de vedere al aspec-
tului fizic.

În urma a numeroase alte studii, s-a
constatat că sunt percepuți ca fiind mai
răi, mai antisociali, mai instabili psihic,
mai supuși și mai puțin inteligenți decât
ceilalți.

Până și nou născuții care încă n-au
apucat să internalizeze valorile și
judecățile moral-superioare ale societății
par a prefera totuși fețele atrăgătoare.

Într-adevăr, s-a dovedit în urma unor
studii de specialitate că oamenii frumoși
sunt mai inteligenți și au o rată de încar-
cerare mai scăzută. Să se datoreze oare
faptul acesta îndrumării de care au avut
parte, atenției pe care au primit-o de-a lun-
gul vieţii, iubirii și, în general, expe-
riențelor preponderent pozitive la care
sunt predispuși în societate? 

E foarte posibil, dar cui îi pasă? Dacă
îi ignorăm pe semenii noștri care au pier-
dut la loteria genelor, dacă refuzăm să îi
iubim, dacă evităm să ne împrietenim cu
ei sau să-i angajăm, de ce ne-ar interesa
atunci suferința lor?

Aș adăuga la toate acestea un alt in-
dice, și anume al sănătății, întrucât nici în
domeniul acesta statisticile nu sunt favo-
rabile celui dezavantajat fizic. Se poate
desigur trăi și cu un salariu cu 10-20% mai
mic decât al mediei, iar mai târziu, la
vârsta a doua, personajul nostru își poate
găsi chiar și un partener, atunci când, de
pildă, anumite femei încep să-și piardă
silueta, admiratorii și răbdarea de a mai
aștepta prințul călare pe un cal alb. E oare
o atât de mare tragedie cea de a juca rolul
unui betabux? (în argou, furnizor de sigu-
ranță și stabilitate) 

Cei urâți nu vor mărșălui niciodată pe
stradă pentru drepturi egale. Au conștiința
urâțeniei, nu au nevoie în plus și de o con-
firmare oficială. Dar cineva vorbeşte în
numele lor: Daniel S. Hamermesh, profe-
sor de economie al Universității Texas.
Acesta propune o lege care să-i com-
penseze, iar argumentele susținute de
studii solide pe care le aduce în sprijinul
ideii sale sunt cât se poate de pertinente.

În ce constă, mai exact, propunerea
lui? în recunoașterea faptului că urâțenia
este un handicap fizic la fel de serios ca
oricare altul și că cei care suferă de acest
handicap au nevoie de un cadru legislativ
care să îi protejeze împotriva discriminări.

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.          

Urâțenia și contractul social

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

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

Trăim într-o epocă în care fiecare grup social particular luptă pentru acceptare, pentru in-
tegrare, pentru drepturi egale. Există, însă, o categorie de oameni discriminați despre care nu
se vorbește niciodată: categoria oamenilor urâți. 

►

Persoanele mai puțin arătoase suferă adesea tot felul de discriminări. În cartea sa „Beauty
Pays” profesorul de economie Dan Hamermesh arată cum în societățile moderne persoanele
înzestrate cu un aspect fizic plăcut câștigă mai mult, au căsnicii mai reușite și se bucură de
tot felul de discriminări pozitive, spre deosebire de cele considerate urâte. 
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CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

Nu era nici marţi, nici o
zi de 13, dar încă de
dimineaţă simţeam că lu-
crurile nu aveau să
meargă bine deloc. Avo-
catul mă anunţase în ul-
timul moment că nu

poate veni cu mine la proces, un fleac, să
nu-mi bat capul, o să scap uşor dacă le
repet întocmai ce mă învăţase el să spun,
doar că asta mi-a mărit şi mai mult anxi-
etatea. Nu dormisem aproape toată
noaptea, gândindu-mă la ciocănaşul
judecătorului care avea să lovească biroul
său somptuos: Guilty! Vinovat! Şi Dum-
nezeu ştie ce avea să urmeze. Nu de-asta
venisem eu în America!

Spre dimineaţă se pare că aţipisem to-
tuşi. Se făcea că judecătorul avea un cap
uriaş de pasăre de pradă, şi de la înălţimea
biroului său scotea flăcări pe nări şi mă
lovea cu ciocul tare ca piatra în vârful

capului. M-am trezit cu o migrenă îngro-
zitoare, mă durea fix în creştet, m-am
pipăit îngrijorată, m-am uitat atentă în
oglindă, dar n-am văzut vreo urmă lăsată
de ciocul justiţiei. M-am rugat în gând
mamei mele, trecută de mulţi ani în lumea
celor drepţi şi buni, aşa cum fac de fiecare
dată când am o problemă, convinsă că
morţii dragi ne ocrotesc de acolo unde
încetează toate durerile şi întristarea. Şi
mama m-a ajutat întotdeauna.

Apoi am început să aleg cu grijă în ce
aveam să mă îmbrac, repetând continuu în
minte textul pe care avocatul îmi spusese
să-l învăţ pe dinafară. Şi să nu mă las in-
timidată, şi ei vor să scape cât mai repede
de toţi infractorii ăştia care le umplu zilnic
sălile de judecată. Un fior rece pe şira
spinării. Sunt un infractor, deci. În Ame-
rica lucrurile se iau în serios iar cuvântul
crimă abundă. Crimă e când omori. Dar şi
când înşeli, şi când furi, şi minciuna e o
crimă. Ce să mai vorbim de cazul meu!

În cele din urmă m-am hotărât la o

rochie sobră şi impersonală, dreaptă şi
simplă, nici lungă nici scurtă, într-o cu-
loare cenuşie suficient de spăşită. Am evi-
tat cu bună ştiinţă negrul să nu par arogant
elegantă, ori albul inconştient al inocenţei,
roşul obraznic, verdele proaspăt şi vesel
ori galbenul capitulării sfioase, nu im-
primeuri cu flori, Doamne fereşte de biju-
terii. Ceasul totuşi l-am ascuns bine sub
mâneca pulovărului, şi el la fel de nici-
cum. Braţele goale puteau părea ofen-
satoare şi nici măcar nu erau frumoase ca
ale lui Michelle Obama. Poate că una din
amicele mele maliţioase avea dreptate, de
la o vârstă e bine să te duci la sală.

Pantofii i-am ales pe măsură. M-am
gândit că arăt ca o funcţionară conştiin-
cioasă de la circa financiară iar gândul mi-
a dat ameţeli. Circa financiară era pentru
mine exemplificarea lumii kafkiene a
birocraţiei şi absurdului din care am emi-
grat, a vinei iminente a oricărui nevinovat
care putea fi oricând însă prins cu mâţa-n
sac. Pe atunci la noi era plin de pisici
negre, şopârle şi tot felul de vietăţi şirete
care te puteau umili sau înfunda cu toată
dreptatea de partea ta. Odată revista Apos-
trof făcuse o anchetă despre frică la care
răspunsesem şi eu printr-un eseu în care îi
amestecam pe Kafka şi Dürrenmatt doar
pentru a spune pe ocolite că da, trăiam cu
frica-n sân, îmi era teamă de orice autori-
tate a sistemului totalitar, de la miliţie şi
justiţie până la circa financiară şi mă
simţeam ca un infractor ori de câte ori îmi
ceream vreun drept în faţa unor astfel de
instanţe.

America e însă altceva, o lume nor-
mală, individul este respectat şi instituţi-
ile sunt create să-l servească nu să-l
strivească, nu avea de ce să-mi fie frică.
Pe gândul ăsta tonic am încercat să respir
relaxat şi am tras aer puternic în piept. Dar
individul la rândul său, fireşte că se anga-
jează să fie corect, să respecte legile…dar
eu oare le respectasem? Respiraţia mi s-a
oprit la jumătate, am lăsat gândul neter-

minat şi mi-am apăsat pieptul să-mi poto-
lesc bătăile inimii care o luase razna. Mi s-
a mai spus că aş pune la suflet, dar acum
simţeam fizic cum aburul acela vital care
pulsează în interiorul trupului se aduna
ghem în stomac, se năpustea apoi ne-
buneşte în sus şi îmi zvâcnea în tâmple ori
cobora cu toată viteza înmuindu-mi ge-
nunchii.

Cu o zi înainte îmi dusesem maşina la
verificat, făcusem plinul şi o spălasem
deşi nu eram sigură dacă nu ar fi fost mai
bine să o las mai prăfuită. Nu e bine să
atragi atenţia, asta ştiam tot din ţara natală
unde cel puţin după ce îşi satisfăceau
bârfa, te ignorau pretinzând că nu exişti.
Ei, bine, aici exişti, aşa cum eşti, aici eşti
luat în seamă, cu meritele şi erorile tale.
La mine de data asta nu se punea pro-
blema vreunui merit. Greşisem şi aveam
să sufăr consecinţele.

Mă aştepta un drum lung, de peste trei
ore în nordul statului New York. În-
făţişarea fusese stabilită seara la ora 7, dar
cine ştie cât avea să dureze, şi apoi încă
trei ore drumul înapoi. Mi-am luat la mine
apă, ciocolată, am vrut să strecor în poşetă
şi o cruciuliţă, pentru mai multă siguranţă,
dar mi-au răsunat în urechi cuvintele unei
bătrâne newyorkeze care îmi spusese la
scurt timp după ce emigrasem: „În oraşul
ăsta e bine să porţi crucea la spate.” Nu
înţelesesem, dar nu eram oricum mare
amatoare de pandative cu cruci şi fe-
cioare. Am lăsat cruciuliţa pe colţul mesei,
deşi New Yorkul nu avea nimic de-a face
cu orăşelul unde aveam eu să merg şi de
care nu auzise nimeni, undeva departe la
ţară, unde lumea de fapt se duce doar la
biserică şi la vânat de iepuri, curcani săl-
batici şi căprioare.

Migrena nu-mi dădea pace aşa că în
ultimul moment mi-am făcut un turban
dintr-un batic subţire şi mi l-am înfăşurat
pe cap cu gândul că o să mă protejeze în
maşină. Aveam să conduc multe ore cu
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fereastra deschisă, ca orice est european
care nu suportă aerul condiţionat şi poate
ajunge uşor victima curentului. Cuvântul
victimă a pocnit neplăcut în mintea mea
asediată de formula pe care aveam    s-o
rostesc în faţa procurorului, poliţistului şi
judecătorului, plus câţi s-or mai afla în
sala tribunalului: „Ne aflam în vizită la
prieteni, când soţul meu care este medic a
fost chemat de urgenţă la spital…”

Avocatul insistase să fiu foarte scurtă,
clară, fără să dau multe explicaţii şi amă-
nunte, şi mai ales să evit metaforele ori să
voluntariez cu detalii inutile. Ar părea
greu pentru cineva care vine dintr-o
cultură a metaforei, unde limbajul dacă nu
e plastic înseamnă că e sărăcăcios, unde
contează detaliul şi alegoria, ambiguitatea
şi gestul exaltat, stropite cu puţin umor şi
diminutive cât să spargă barierele de co-
municare şi să destindă atmosfera până la
a crea o falsă familiaritate. Doar că eu
învăţasem lecţia în America. „Ce faci?”
„Bine.” “Dar tu?” „Bine şi eu, mulţu-
mesc.”

Să adaug totuşi de la mine că era gine-
colog, că pacienta avea nevoie de o ceza-
riană cât mai curând posibil, că i se
rupseseră membranele prematur, mai avea
şi un chist pe deasupra care complica
operaţia, cordonul ombilical era înfăşurat
de gâtul copilului, că era o situaţie de viaţă
şi de moarte? Mi l-am imaginat pe avocat
strâmbându-se mai ales la „situaţie de
viaţă şi de moarte”, era din categoria
metaforelor pe care le detesta. M-am mai
uitat o dată în oglindă. Baticul îmi dădea
un aer pocăit dar nobil - ah, dacă aş fi ştiut
ce avea să-mi aducă! Am luat cheile şi
m-am urcat în maşină cu sentimentul că
plecam pe front.

Am condus crispată pe autostradă, cu
ochii fixaţi pe indicatorul de viteză, nu
cumva să depăşesc limita impusă, şi cu
urechile ciulite la vocea răguşită de fe-
meie-robot a GPS-ului care îmi spunea pe
unde s-o iau, câte mile mai am până să fac
la dreapta sau la stânga. Ştiam o scurtătură
care mă băga direct în autostradă de pe
Whitestone Bridge, aşa că mi-am luat
inima în dinţi şi am ignorat un timp di-
recţiile GPS-ului. Femeia autoritară din

micul aparat sprijinit de bordul maşinii in-
sista înnebunită să ies la primul exit, eu
mi-am luat libertatea să-mi văd de drum
şi am simţit cum vocea se enervează, apoi
devine treptat dezamăgită de opţiunile
mele, apoi exasperată şi în cele din urmă
ironică, renunţând să mă înveţe de bine
când eu persistam în eroare. Parcă am
auzit-o şi rostind la un moment dat,
Guilty! Şi chiar mă simţeam vinovată de
încă o nesupunere.

Ce minune şi cu GPS-urile astea! Te
duc oriunde, oricând. Cineva îmi spunea
că şi-ar fi găsit mormântul părinţilor într-
un cimitir punând adresa aleii pe care fu-
seseră îngropaţi. Şi totuşi, unde o să
ajungem dacă vom continua aşa? iPod,
iPad, iPhone, „I” în engleză înseamnă Eu
şi după asta vine Infernul. Un vecin de-al
nostru, nici măcar adolescent ci un dita-
mai bărbat de 45 de ani, ne-a povestit cu
ochii injectaţi de oboseală, dar fericit la
culme, cum a stat el 16 ore în faţa maga-
zinului Apple pentru a fi printre primii
fericiţi deţinători al celui mai nou tip de
telefon iPhone, cu o memorie de elefant şi
milioane de pixeli care înghit cu forţă
pantraguelică distanţele şi cu care poţi
face orice. Iar noi, la rândul nostru, vom fi
probabil înghiţiţi de propria noastră civi-
lizaţie, sugrumaţi de propriile noastre fire
digitale care ne-au strâns universul într-o
cutie mică neagră de care ne legăm viaţa

bezmetic. Canalul History arată mai nou
emisiuni cu tot felul de scenarii ale sfârşi-
tului lumii. Just in case. Ne învaţă cum să
supravieţuim fără petrol şi fără curent
electric, cu veceul în fundul grădinii şi puţ
de mică sau mare adâncime în curte, cum
ne vom cultiva legume şi vom mulge câte
o capră, invidiindu-ne vecinul care se
poate întâmpla să aibă două. Dacă ţările
subdezvoltate vor mai avea puţină răb-
dare, vor fi ajunse din urmă de civilizaţia
noastră care se autoconsumă cu fulgi cu
tot. Şi tot pe History Channel ne arată că
în cazul unui cataclism, ultimele care vor
dispărea vor fi telefoanele celulare.

Nu e de mirare că visam apocalipsă în
drum spre Judecătoria orăşelului Ghent
unde aveam să aud ciocănelul izbit în lem-
nul de nuc sau de fag al biroului: Guilty!
După mai bine de două ore, am ieşit pe un
drum naţional cu dublu sens, cum sunt ale
noastre în România. Doar că era pustiu.
Şerpuia printre văi şi coline mioritice,
dealuri împădurite, ferme de cai, podgorii
şi livezi de meri, vocea femeii robot se
calmase, o ascultam docilă cu sentimentul
că mă duceam nu să fiu condamnată ci să
ajung acasă. Mă simt cam peste tot acasă.
Acasă e locul unde dormi peste noapte.
Doar că Doamne fereşte să fi dormit
acolo!

Scenariile variau. Unii spuneau că pen-
tru infracţiunea de a fi depăşit viteza cu 21

de mile ar putea să-ţi dea 4 puncte în car-
net şi să-ţi crească asigurarea la maşină cu
sute de dolari, plus o amendă grasă, alţii că
ţi-ar suspenda carnetul şi poate te-ar tri-
mite chiar să faci câteva zile de commu-
nity service, ori Dumnezeu ştie, or avea
celule acolo, depinde de judecător, poţi să
pleci acasă fluierând sau să iei câteva zile
de închisoare. De aia îţi trebuie avocat, să
negocieze pentru tine. Nu mai dai banii la
tribunal, îi dai lui şi pleci liniştit. În ţara
asta orice om care se respectă se duce ori-
unde cu avocatul lui. Oriunde. O lume cu
reguli precise bazată paradoxal pe negoci-
atori şi intermediari.

Soarele alunecase într-o văgăună
trăgând toată lumina după el. Aprinsesem
farurile şi vedeam ochi fosforescenţi de
animale ieşind din tufişuri pe marginea
şoselei. Nicio aşezare, nici picior de om.
Dacă satelitul o luase razna şi GPS-ul ăsta
chiar mă dirija în Infern? Orice drum duce
până la urmă acolo, l-am auzit mormăind
cinic pe bătrânul meu amic filosof insti-
tuţionalizat acum într-un nursing home pe
care şi-l imagina un bordel de mâna a
doua.

Au apărut ici şi colo nişte case aruncate
răzleţ de-o parte şi de-a alta a drumului şi
vocea femeii-robot m-a anunţat triumfă-
toare că am ajuns la destinaţie. Am oprit.
Întuneric opac cum e noaptea la ţară. Nici
urmă de tribunal. Se zărea doar o clădire
joasă cu o firmă minusculă pe care nu
vedeam ce scria. Noroc că o femeie exce-
siv de grasă şi ştirbă tocmai ieşea din casa
de peste drum să-şi strige câinele. „Nu ştiţi
unde e tribunalul?” „Ăla e”, a arătat spre
clădirea modestă care putea fi cel mult o
şcoală primară. „Sunteţi sigură? Tribunalul
din Ghent?“ A dat din cap plictisită:
„Acolo e şi primăria, şi tribunalul. Du-ţi
maşina în spate.”

Continuarea în numărul viitor

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.

America

Tribunalul și primăria din Ghent, NY.
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Exotica particulă Xi, o nouă descoperire
făcută la acceleratorul de la Geneva

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

La exact cinci ani de
când a fost făcută pu-
blică descoperirea bo-
sonului Higgs, cel care
ne ajută să înțelegem
cum de au particulele
masă, o nouă des-
coperire, particula Xi, a

fost recent anunțată de către cercetătorii co-
laborării LHCb. Rezultatele urmează să fie
publicate în Physical Review Letters.

LHCb este un experiment la marele
accelerator de particule de la Geneva (Large
Hadron Collider - LHC) care are ca obiec-

tiv principal studierea diferențelor între ma-
terie și antimaterie, adică între comporta-
mentul particulelor și al antiparticulelor de
un anumit fel. LHCb a realizat însă multe
alte descoperiri, printre care și cea a bari-
onului Xi.

Ce este un barion? Protonii și neutronii
sunt exemple de barioni, adică de particule
compuse din trei quarci. Quarcii sunt par-
ticule elementare din cadrul Modelului
Standard al fizicii particulelor elementare.
Modelul Standard conține șase tipuri de
quarci: up, down, charm, strange, top și
bottom. Ultimul dintre aceștia (top) a fost
descoperit către sfârșitul secolului trecut.

Protonii și neutronii sunt compuși din
quarci up și down (protonul conține doi

quarci up și unul down iar neutronul doi
quarci down și unul up). Quarcii sunt legați
în cadrul barionilor de către forța nucleară
tare, care are ca mediator al interacțiunii
așa-numiții gloni. Aceștia funcționează ca
un fel de lipici ce ține quarcii împreună.

Noua particulă descoperită de cercetă-
torii de la LHCb conține doi quarci de tip
charm și unul up. Quarcii de tip charm sunt
mult mai grei decât cei up și down. Xi este
prima particulă descoperită până în prezent
care conține doi quarci de tip charm. Masa
acestei particule este de circa 3.6 GeV, fiind
de aproape patru ori mai grea decât pro-
tonul.

Forța nucleară tare nu este încă pe
deplin înțeleasă: știm că quarcii sunt „pri-
zonieri” în barioni și că nu există quarci

liberi în Univers. Se crede că imediat după
Big Bang toate particulele, inclusiv quarcii,
nu erau încă legate în particulele de astăzi
(neutroni, protoni), ci formau un fel de
plasmă de quarci și gluoni.

Cum putem să ne imaginăm particula
Xi? Cercetătorii de la LHCb ne sugerează
un model asemănător cu un sistem planetar
care conține două stele ce orbitează una în
jurul celeilalte (quarcii charm) și o planetă
(quarcul up) care, la rândul ei, orbitează în
jurul celor două stele. Evident că în lumea
particulelor, unde legile mecanicii cuantice
își spun cuvântul, această imagine este doar
o aproximație, care nu are multe legături cu
ceea ce se întâmpla în realitate.

Xi este o particulă deosebit de instabilă:
ea se dezintegrează în circa a mia parte
dintr-a miliarda parte dintr-o secundă! O
viață cu adevărat extrem de scurtă. Se crede
că astfel de particule ar putea lua naștere nu
doar la acceleratorul de la Geneva, în urma
ciocnirii între protonii de energie foarte
mare care circula acolo, ci și în urma in-
teracțiunii razelor cosmice cu nucleele
atomilor din atmosferă. Protoni cu energie
extrem de mare care sunt generați în ex-
ploziile Supernovelor ar putea ajunge până
la noi și da naștere în atmosferă inclusiv
particulei Xi.

La ora actuală cercetătorii sunt pe
urmele unor particule și mai exotice decât
Xi: cele care conțin pe lângă doi quarci
charm un quark de tip strange, de exemplu.
Studiul acestor particule ne va ajuta să
înțelegem mai bine cum gluonii reușesc să
țină quarcii împreună în nucleele atomilor
și care este rolul interacțiunii nucleare tari
în Univers.

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.

PARTICULE SUBATOMICE

La conferința de la Veneția (Italia) a Societății Europene de Fizică
a fost anunțată descoperirea unei noi particule compuse din trei
quarci: doi dintre aceștia sunt quarci de tipul „charm”, mult mai grei
decât cei „up” și “down” care compun protonii și neutronii. Denumită
Xi, noua particulă este importantă în înțelegerea mai aprofundată a
forței nucleare tare și rolul acesteia în Univers.

► Cele patru forțe
fundamentale
Există patru forțe fundamentale în
Univers: forța nucleară tare, forța nu-
cleară slabă, gravitația și electromagne-
tismul. Forțele nucleare se manifestă la
nivelul nucleului atomilor, gravitația o
simțim zi de zi iar electromagnetismul
ne ajută să vedem lumina Soarelui sau să
ascultăm postul de radio preferat.
Forța nucleară tare are grijă ca parti-
culele ce compun neutronii și protonii, în
speță quarcii (2 up + 1 down = proton și
2 down + 1 up = neutron), să rămână în
loc pentru a compune neutronii și pro-
tonii. Purtătorii de forță, în acest caz,
sunt gluonii, particule fundamentale care
fac legătura dintre quarci.
Forța nucleară tare are grijă și ca pro-
tonii și neutronii să stea lipiți în același
nucleu. Protonii sunt de sarcină pozitivă
și se resping foarte puternic, dar sunt ți-
nuți în același nucleau atomic de către
pioni, care sunt purtătorii de forță.

După căutări de decenii, particula Xi a fost recent descoperită la CERN. Ea ar putea fi de
folos pentru a studia „liantul“ care ţine unită materia şi pentru a înțelege una dintre cele
patru forțe fundamentale ale naturii: forța nucleară tare.
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Piramidele antice nu sunt complet ne-
cunoscute în Europa. În Franța există
rămășițele unei mici piramide, alte două
au fost descoperite în Grecia şi una în
Italia. Aceste piramide nu sunt cu mult
mai mari decât o casă şi nu sunt, în mod
cert, asemănătoare masivelor structuri din
Egipt şi America Latină. Prin urmare, afir-
maţia cum că o piramidă gigant s-ar afla în
Bosnia provoacă uimire.

Piramida a devenit cunoscută la nivel
mondial în luna octombrie a anului 2005,
atunci când Semir Osmanagić, un bosniac
care locuieşte în Statele Unite şi deţine un
atelier de prelucrare a metalelor, a anunţat
descoperirea ei. Dealul, numit Visočica, se
află la marginea din sud a satului Visoko
şi, deşi este complet acoperit de copaci şi
verdeaţă, două din feţele sale au într-ade-
văr formă de piramidă. Privite în 3D, cele
două feţe sunt surprinzător de plane şi au
o margine bine definită între ele. Aceste
două feţe par să aibă o bază de formă
aproape pătrată. Ele sunt orientate aproape

exact către nord şi est. O fotografie din
anul 1973 arată o vedere de ansamblu a
dealului Visočica şi, deşi acesta este mai
scund decât ceea ştim că există în Egipt,
nu trebuie să fii nebun ca să observi o
formă de piramidă.

Doar că nu trebuie să te uiți cu prea
multă atenție la celelalte două fețe ale
dealului - ele nu prezintă nicio asemănare
cu forma unei piramide și trec neobservate
printre formele naturale alte dealurilor din
jurul Visočica. Acest lucru explică de ce
toate fotografiile ce arată Visočica sunt
luate din acelaşi unghi, singurul în care
dealul pare piramidă.

Afirmaţiile lui Osmanagić au fost de-
sigur contestate. Visočica este un adevărat
sit arheologic. Un fort medieval denumit
Visoki a fost excavat pe vârful dealului şi
declarat monument naţional. El a fost con-
struit peste niște ruine romane, care la rân-
dul lor au fost construite deasupra unor
ruine aparţinând unui trib ilirian. Căutările
lui Osmanagić printre aceste vestigii

pentru a căuta piramide a provocat in-
dignare în rândul arheologilor, mulţi
cerând revocarea autorizației sale de a
efectua săpături în acea zonă. Asociaţia
Europeană a Arheologilor a publicat o de-
claraţie oficială semnată de către preşe-
dinţii şi/sau directorii organizaţiilor
arheologice oficiale din cadrul a şapte
naţiuni europene în care se afirmă urmă-
toarele: „Noi, arheologi profesionişti din
toate părţile Europei, protestăm cu tărie
împotriva sprijinului acordat de către au-
torităţile bosniace aşa-numitului proiect
« piramida » ce se desfăşoară pe dealurile
de lângă Visoko. Este o păcăleală crudă la
care este supus publicul credul şi care nu-
şi are locul în lumea ştiinţei adevărate.
Această activitate constituie o risipă de
resurse şi aşa limitate, care ar fi fost mult
mai bine utilizate pentru protejarea patri-
moniului arheologic autentic. Ea distrage
atenţia de la problemele importante care
afectează activitatea de zi cu zi a arhe-
ologilor profesionişti din Bosnia-Herţe-
govina”.

Avem deci două tabere, ambele pre-
tinzând că desfăşoară o activitate ştiinţifică
autentică. Cum Osmanagić este cel care
afirmă lucruri extraordinare, el este cel
care trebuie să aducă probe în sprijinul de-
claraţiilor sale. Vom arunca așadar un ochi
sceptic asupra dovezilor sale.

Osmanagić se referă la Visočica ca
fiind Piramida Soarelui. El spune că
aceasta este doar una dintre cele cinci ast-
fel de piramide care se află în vale, cele-
lalte fiind piramida Lunii, Dragonului,
Pământului şi Dragostei. Niciuna dintre
acestea nu are o formă evidentă de pi-
ramidă, acestea sunt pur şi simplu nişte
dealuri. Şi atunci pe ce se bazează Osma-
nagić atunci când afirmă că acestea ar fi pi-
ramide antice?

Osmanagić a creat fundația Parcul
Arheologic - Piramida Bosniacă a Soare-
lui pentru a strânge fonduri destinate
cercetărilor sale, deși acestea sunt finanțate
în cea mai mare parte tot din proprii săi
bani. Fundaţia i-a solicitat geofizicianului
Amer Smailbegovic să studieze imaginile
termice disponibile ale zonei în vederea
detectării fenomenului de inerţie termică.
Adică zone care se răcesc mai repede pe
timp de noapte şi se încălzesc mai repede
în timpul dimineţii, comparativ cu zonele
înconjurătoare. Dr. Smailbegovic susţine
că a identificat un număr de nouă piramide
în acest mod, cinci dintre ele în valea Vi-
sočica. Nici Smailbegovic, nici Osmanagić
nu au oferit vreo explicaţie plauzibilă de ce
piramidele ar avea aceste proprietăţi, dar
există totuşi un motiv pentru care ele le au.
Marile piramide din Egipt şi America La-
tină au cea mai mare înălţime în raport cu
ceea ce există în zona lor geografică; com-
parând imaginile termice ale lui Smailbe-
govic cu hărţile topografice se observă (ce
surpriză!) că, în general, cele mai înalte
puncte geografice (dealuri, creste, pi-
ramide) prezintă cea mai mică inerţie ter-
mică. Nu ştim dacă Smailbegovic a ținut
cont de această evidentă corelație,
deoarece nu făcut vreo mențiune în rapor-
tul său. Atunci când îți alegi de la bun în-
ceput concluzia şi apoi cauți date care să o
sprijine, garantat obții rezultatele dorite.

Osmanagić susţine, de asemenea, exis-
tenţa unei vaste rețele de tuneluri ce ar
lega toate piramidele, cu ieșiri în fiecare

Piramidele
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Mult în interiorul Bosniei, într-un mic sat numit Visoko, aflat la doar 15 km nord-vest de
Sarajevo, se află cea mai mare şi mai veche piramidă. Sau cel puţin aşa susțin unii. 
►

Este posibil ca cea mai veche şi cea mai mare piramidă antică să rămână neobservată, în câmp deschis, într-un mic sat din Bosnia?
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bosniace

din vârfurile acestora. Dacă este adevărat,
acest lucru ar fi cu siguranţă interesant,
dar aceasta nu ar fi, aşa cum susţine el, în
concordanță cu celelalte piramide con-
struite de oameni, deoarece acestea, din
câte știm, nu au astfel de reţele de tuneluri
care să le conecteze. Osmanagić a prezen-
tat drept dovadă o înregistrare video cu
explorarea unuia dintre tuneluri. Acesta
este însă singurul care a fost găsit până în
prezent. Are o lungime de numai 300 de
metri și este situat la o distanţă de 3 km de
Visočica. Ar putea fi galeria unei vechi
mine, căci mineritul (cărbune, fier, cupru)
se practică în zonă încă din vremea ro-
manilor. În mod cert nu există nicio
dovadă că tunelul ar merge până Visočica
sau oricare alt deal/piramidă de-a lui Os-
managić. Se pare că ideea rețelei de
tuneluri provine din diverse povești locale
care vorbesc despre copii care ar intra într-
un deal şi ar ieşi pe culmea unui alt deal.
Dacă totuşi aceasta există, atunci cu sigu-
ranţă ea nu a fost descoperită sau detec-
tată până în prezent.

O altă dovadă în favoarea existenţei
unei piramide provine de la Harry Old-
field, un entuziast al curentului New Age
în ceea ce priveşte energia cristalelor şi a
fotografierii aurei. Oldfield a filmat Vi-
sočica folosind o cameră care înlocuiește
digital culorile, numind asta în mod pom-
pos Polycontrast Interference Photogra-
phy, şi susținând că imaginile astfel
furnizate sunt „imagini în mişcare ale
câmpului de energie, în timp real”. În-
locuind culorile se modifică însă doar
imaginea vizuală, nu și faptul că aparatul
de filmat capturează doar informaţie

vizuală. Osmanagić - care se referă la Old-
field ca fiind dr. Oldfield, din motive
cunoscute doar de el însuşi - a analizat
acest video şi a declarat: „Câmpurile de
energie sunt verticale, nu orizontale așa
cum apar în mod natural pe dealuri. Spre
deosebire de fenomenele naturale în care
câmpurile de energie sunt staţionare,
aceste câmpuri electromagnetice pulsează
şi nu sunt omogene. Piramida Soarelui din
Bosnia acţionează ca un acumulator de
energie uriaş care emite continuu cantităţi
mari de energie. Ea este proverbialul per-
petuum mobile care a început să
funcţioneze în trecutul îndepărtat şi îşi
continuă activitatea fără oprire”.

În materialul video bazat pe înlocuirea
culorilor al lui Oldfield, diferenţele de lu-
minozitate de pe cer apar ca nişte benzi
colorate diferit. Explicând cum a stabilit
care culori vor fi înlocuite şi care vor fi
adăugate în locul acestora, Oldfield a spus
că s-a bazat pe „nişte clarvăzători şi mis-
tici” ce cu darurile lor l-au ajutat să dez-
volte filtre în PIP care simulează ceea ce
văd ei. Dacă înțelegeți ce înseamnă o sim-
plă înlocuire de culoare atunci puteți apre-
cia validitatea înregistrării video a lui
Oldfield şi cât de mult ne putem baza pe
aceasta pentru a putea susţine că Visočica
este o piramidă creată de om.

Săpăturile lui Osmanagić de pe Vi-
sočica au avut drept scop principal să
scoată la lumină ceea ce păreau a fi dru-
muri din piatră, pereţi, pieţe şi, de aseme-
nea, ceea ce păreau a fi blocuri antice din
beton aranjate în forme regulate. Deşi
aceste structuri arată destul de convingă-
tor, geologii nu par a fi foarte impresio-

nați. Aparentele lor suprafeţe frumos pa-
vate s-au dovedit a fi, în mod concludent,
o serie de straturi naturale de rocă. Ge-
ologii numesc această serie de straturi de
rocă Lasva, ea găsindu-se în întreaga
regiune. Aceasta include blocuri de con-
glomerat obişnuit despre care Osmanagić
a crezut, în mod greşit, că reprezintă beton
artificial. Structuri similare, care sunt la
fel de impresionate sau chiar mai impre-
sionante, se află în întreaga lume.

Osmanagić are susţinătorii săi, el nefi-
ind singurul care a confundat conglome-
ratul ca fiind beton. Constatările sale sunt
considerate descoperiri ştiinţifice de către
consiliul de directori al fundaţiei sale. În
esenţă, aceiași 50 de oameni care au par-
ticipat la întâlnirea ICBP (International
Conference on the Bosnian Pyramids) din
anul 2008, prima conferinţă internaţională
pe tema piramidelor bosniace. Ocazional,
fundaţia a anunţat că oameni de ştiinţă din
alte ţări fac parte din cadrul echipei. Os-
managić a spus la un moment dat că:
„Echipa noastră include arheologi experi-
mentaţi din alte ţări precum Richard
Royce din Australia, Allyson McDavid
din SUA, Chris Mundligler din Canada,
Martin Aner din Austria”.

Să-i verificăm pe fiecare în parte?
Royce Richards (nu Richard Royce) a
constatat că a fost numit „arheolog senior”
pe site-ul fundaţiei după ce i-a trimis lui
Osmanagić un simplu e-mail în care a ca-
racterizat proiectul ca fiind „o tâmpenie”
și o „șarlatanie”. Allyson McDavid nu
participă la acest proiect şi, pe deasupra,
este grafician, nu arheolog. Chris
Mundigler a participat în acel an la un

proiect arheologic diferit, într-o altă ţară. În
ceea ce-l privește pe Martin Aner, se pare
că nu există un arheolog cu acest nume.

Există totuși un cercetător indicat de
fundația lui Osmanagić care este real și
care a vizitat situl arheologic timp de 45 de
zile. Este vorba de dr. Ali Barakat din
Egipt. Potrivit fundației, dr. Barakat a fost
„trimis de Cairo pentru a asista echipa con-
dusă de Osmanagić”. Dar când Consiliului
Suprem pentru Antichităţi din Egipt a fost
întrebat de către Archaeology Magazine
dacă acest lucru este adevărat, răspunsul a
venit direct din partea dr. Zahi Hawass,
secretarul general al acestui consiliu: „Cel
care a descoperit « piramida » din Bosnia,
Semir Osmanagić, şi care pretinde că un
deal aflat lângă un râu din Bosnia este o
structură construită de om înainte de sfârşi-
tul ultimei ere glaciare, nu este un specia-
list în piramide. Afirmaţiile sale anterioare
cum că mayașii provin din Pleiade şi
Atlantida ar trebui să fie suficiente pentru
orice cititor educat. Această « piramidă »
este de fapt panta unui deal aflat lângă un
sat... Dl. Barakat, geologul egiptean care a
lucrat cu dl. Osmanagić, nu cunoaşte nimic
despre piramidele egiptene. El nu a fost
trimis de SCA (n.t. Supreme Council for
Antiquities) şi nu suntem de acord cu de-
claraţiile sale”.

Trebuie însă subliniat că rigoarea şti-
inţifică nu ne permite să utilizăm etica de
afaceri a fundaţiei lui Osmanagić ca
dovadă că afirmaţiile sale ştiinţifice sunt
false. Dar toate acestea reprezintă cu sigu-
ranţă o bilă neagră. Şi bilele negre sunt
practic tot ceea ce a adus Osmanagić în
susținerea teoriei sale. Geologia ne spune
că dacă „piramida” a fost făcută de oameni,
ea a fost construită pe baza straturilor exis-
tente formate în mod natural, strat cu strat,
de jos în sus. Acesta este un caz în care
putem emite o concluzie mai bine argu-
mentată decât cea că nu există dovezi sufi-
ciente pentru a justifica teoria lui
Osmanagić. Visočica însăşi ne oferă toate
dovezile fizice necesare pentru a infirma,
într-un mod convingător, existenţa pi-
ramidei Soarelui din Bosnia.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „The Bosnian Pyramids”
de Brian Dunning, a apărut pe site-ul
skeptoid.com. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri, are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

Unghiul bun: Fotografiile ce arată Visočica sunt luate din acelaşi unghi, singurul în care dealul pare piramidă. Celelalte două fețe ale
dealului nu prezintă nicio asemănare cu forma unei piramide și trec neobservate printre formele naturale alte dealurilor din jurul Visočica.
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Inflamația este un răspuns imun, un
mecanism de apărare al organismului la o
agresiune - infecție, iritație, leziune. Ea este
deci o parte a sistemului nostru de protecție
naturală. Prin declanșarea unui proces in-
flamator, sistemul imunitar al organismului
localizează şi izolează țesuturile afectate,
lezate sau infectate, neutralizează sub-
stanțele toxice sau distruge microorganis-
mele invadatoare.

Inflamația poate fi acută sau cronică.
Cea acută este o reacție imediată, de scurtă
durată, caracterizată de roșeață și tumefiere,
ambele locale, creșterea temperaturii și
durere. 

Inflamația cronică este de nivel scăzut
și nu are, de cele mai multe ori, simptome
clar perceptibile. Din această cauză ea este
și mai periculoasă. Multe persoane afectate
pot crede, în lipsa durerilor, că sunt într-o
stare de sănătate bună. În timp însă, infla-
mația cronică poate duce la boli degenera-

tive grave - ateroscleroză, diabet, cancer,
osteoporoză etc.

Există, din fericire, o modalitate efi-
cientă de a preveni sau gestiona inflamația:
mâncați anumite tipuri de alimente și evi-
tați altele.

CE TREBUIE EVITAT?
Majoritatea experților în nutriție con-

sideră că în ceea ce privește inflamația,
inamicul alimentar principal al sănătății
noastre este zahărul. Zahărul rafinat este o
sursă majoră de inflamație în dietă. Mo-
tivul: zahărul diminuează enzimele care ne
ajută să digerăm proteinele. Acestea ajung
în sistemul circulator ca proteine parțial di-
gerate și sunt atacate de sistemul imunitar.

Nu doar zahărul ca atare trebuie evitat,
ci toate alimentele care cresc brusc nivelul
de insulină, mai precis alimentele „albe” -
cele cu făină albă și zahăr adăugat (pâine,

paste, dulciuri, băuturi răcoritoare etc.).
Atunci când consumăm astfel de alimente
organismul trebuie să producă mai multa
insulină pentru a normaliza nivelul de glu-
coză. Excesul de insulină ridică nivelul de
acid arahidonic din sânge și crește pro-
ducția de celule și hormoni proinflamatorii.

De asemenea, trebuie evitat dezechili-
brul aportului de grăsimi omega-3 și
omega-6. Atât omega-6 cât şi omega-3
aparţin categoriei de grăsimi polinesaturate
esenţiale, foarte necesare pentru buna
funcţionare a metabolismului. În regimul
nostru alimentar actual există, din păcate,
foarte puţine surse de acizi grași omega-3,
acestea găsindu-se în special în grăsimea
peștilor din apele înghețate precum
somonul, sardinele, heringul, macroul,
codul.  În schimb, consumăm din abundență
omega-6, în semințe şi nuci dar mai ales
prin intermediul uleiurilor extrase din aces-
tea (uleiul de floarea soarelui, soia, semințe
de bumbac și porumb). Aceste uleiuri ve-
getale rafinate se folosesc frecvent în pro-
ducția prăjiturilor, a snacks-urilor, precum
şi în fast-food. 

Raportul ideal între omega-6 și omega-
3 este de 1:1, dar până la 4:1 este consi-
derat OK. Pentru nord-americanul tipic,
acest raport se situează undeva între 12:1 și
25:1 omega-6 la omega-3. O asemenea dis-
crepanță este nocivă deoarece oemga-6 este
transformat în acid arahidonic de către or-
ganism. Acidul arahidonic este folosit la
rândul sau pentru a genera celule și hor-
moni proinflamatorii.

În plus, persoanele cu sensibilități ali-
mentare trebuie să-și ajusteze dieta în con-
secință. Intoleranța alimentară, spre
deosebire de alergia la alimente, nu
provoacă o reacție imediată în organism.
Acesta reacționează la anumite alimente
(produsele lactate, de exemplu, pentru cei
intoleranți la lactoză) ca și cum ar fi un in-
vadator străin și declanșează un răspuns
imunitar, cauzând inflamație. Multe per-
soane cu intoleranțe alimentare sunt conș-
tiente de problema lor, dar continuă să
consume alimentele care le declanșează

dureri de cap, oboseală, artrită sau le
dezechilibrează sistemul imunitar.

CE TREBUIE CONSUMAT?
Pentru a reduce inflamația, dieta noastră

trebuie să fie bogată în alimente naturale,
neprocesate. Mâncați, așadar, legume
proaspete, fructe puțin dulci, nuci, semințe
și pești grași. Încercați să înlocuiți grăsi-
mile omega-6 cu cele omega-3, incluzând
în meniu pești ca somon (însă nu cel de
crescătorie și nu cel de Atlantic), hering,
macrou, sardele, anşoa, semințe de in și
nuci. 

Anumite ierburi aromatice și miro-
denii au, la rândul lor, un puternic efect
antiinflamator. Turmericul este cel mai
cunoscut și cel care a fost cel mai mult stu-
diat (curcuminul este ingredientul său anti-
inflamator), dar și ashwaghanda (o altă
plantă indiană, ca și turmericul) și alte
condimente/plante precum ghimbirul,
scorțișoara, usturoiul, ardeii iuți, piperul de
cayenne și piperul negru pot contribui la
gestionarea inflamației cronice. 

Magneziul este elementul natural anti-
inflamator al organismului. Alimentele bo-
gate în magneziu sunt spanacul, frunzele de
sfeclă (chard), semințele de dovleac, ke-
firul, migdalele, fasolea neagră, avocado.

Puteți lua toate acestea - magneziu,
turmeric, omega-3 - și sub formă de supli-
mente nutriționale însă întotdeauna este
bine să consultați un medic înainte, căci ele
pot interacționa cu medicamentele pe care
le luați sau pot exacerba anumite afecțiuni.

Nutriția este un instrument eficace îm-
potriva inflamației însă rețineți că organis-
mul nostru este un sistem complex care
funcționează cum trebuie atunci când totul
este optimizat. Trebuie să ne mișcăm zilnic
pentru a îmbunătății metabolismul și a re-
duce presiunea inflamatorie, trebuie să
dormim 7-9 ore și să învățăm să ne ges-
tionăm stresul.

ACCENT MONTREAL

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

În numărul trecut ne-am oprit asupra unui flagel modern asociat cu
o multitudine de afecțiuni, de la bolile de inimă, la cancer, depresie,
durere cronică și boli neurodegenerative. Este vorba de inflamația
cronică, determinată de mai mulți factori, dintre care cei mai impor-
tanți sunt: stresul, sedentarismul, lipsa somnului, fumatul și toxinele
din mediu, diverse microorganisme, dar și o alimentație proastă. 

►
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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

OFERTE DE MUNCĂ
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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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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

TENIS FOTBAL

Fundașul român Deian Boldor
va juca la Montreal Impact

HHaalleepp,,  jjuuccăăttooaarreeaa  
aaccttiivvăă  ccuu  cceellee  mmaaii
mmuullttee  ssăăppttăămmâânnii  îînn  
TToopp  1100  WWTTAA

Simona Halep, locul 2 în
clasamentul WTA, a devenit
tenismena activă cu cele mai
multe săptămâni consecutive
între primele zece clasate, in-
formează wtatennis.com, citat de
Mediafax.

La încheierea turneului de la
Wimbledon Serena Williams,
fostul lider mondial, a ieşit din
Top 10, Halep devenind sportiva
cu cele mai multe săptămâni con-
secutive, 182, între primele zece
jucătoare. Ea a pus capăt unei pe-
rioade de 276 de săptămâni de
prezenţă a Serenei Williams în
Top 10. Sportiva americană s-a
aflat în primele zece sportive ale
tenisului mondial din aprilie
2012.

Simona Halep a intrat pentru
prima dată în Top 10 în ianuarie

2014 şi ajuns cel mai sus pe locul
doi, poziţie pe care se află şi în
prezent. Mai mult, de când a in-
trat în Top 5, românca a petrecut
doar nouă săptămâni sub acest
prag, una dintre ele chiar în acest
an, înainte să câştige turneul de
la Madrid.

Fundașul central Deian Boldor
(22 de ani) va evolua în Major
League Soccer (MLS), la echipa
Montreal Impact, după un sezon
petrecut la Hellas Verona.

Boldor a fost achiziționat de
Bologna, de unde a fost împrumu-
tat la Verona, iar acum va juca
timp de jumătate de sezon pentru
gruparea din MLS, potrivit gsp.ro.

Boldor joacă în Italia din
2011, când a fost transferat de la
LPS Banatul la AS Roma Prima-
vera. Înainte de a ajunge la
Bologna, el a mai jucat pentru Vir-
tus Lanciano şi Pescara. 

Boldor s-a bucurat de o presă
bună în Italia, unul dintre cei mai
influenţi jurnalişti de sport din
peninsulă, Gianluca Di Marzio,
considerându-l drept urmaşul lui
Chivu în fotbalul italian.

Mutarea sa la Montreal Impact
a fost confirmată de Adam Braz,
directorul tehnic al acestei
grupări, care a adăugat că mai
sunt de stabilit doar ultimele de-
talii.

Boldor va fi al treilea fotbalist
român din MLS, după Alex

Zotincă, mijlocașul care a evoluat
pentru Missouri Comets, Wizards
și Chivas USA, și Răzvan Cociș,
fostul mijlocaș al celor de la

Chicago Fire.
Montreal Impact ocupă locul

9 în Conferința de Est din MLS,
cu 21 de puncte în 17 meciuri.IIlliiee  NNăăssttaassee  aa  rreevveenniitt  îînn

cciirrccuuiitt  îînn  cciiuuddaa  
ssuussppeennddăărriiii  ddee  llaa  IITTFF

Ilie Năstase a revenit în cir-
cuit în ciuda suspendării dictate
de Federaţia Internaţională de
Tenis.  El a fost invitat de organi-
zatorii turneului de la Bastad din
Suedia și a fost antrenorul lui
Mats Wilander şi al lui Mikael
Pernfors la un meci demonstrativ.
Organizatorii sunt de părere că nu
au încălcat regulile ITF dat fiind
faptul că invitaţia către Năstase a
fost făcută înainte de scandalul de
la Fed Cup, iar ITF nu a oferit
încă o decizie finală în acest caz.

„L-am invitat pe Ilie Năstase

cu mult înaintea incidentelor din
aprilie. A făcut atât de multe pen-
tru acest sport şi are o conexiune
puternică cu tenisul din Suedia.
Noi nu puteam lua decizia de a-l
interzice. ITF oricum nu a luat
nicio decizie oficială, astfel că nu
este nicio problemă. L-am întâl-
nit în mai multe rânduri pe Ilie şi
pot spune că uneori are o abor-
dare pe care el o crede amuzantă
când de fapt ar trebui să fie mai
rezervat”, a declarat Christer
Hult, directorul turneului de la
Bastad, potrivit Mediafax.

Mircea Lucescu, dorit în 
Bulgaria 

Tehnicianul Mircea Lucescu,
în vârstă de 72 de ani, ar putea
prelua echipa Ludogoreț Razgrad. 

Presa bulgară, citată de
News.ro, notează că numirea lui
Lucescu ca înlocuitor al an-
trenorului Georgi Nikolov Der-
mendziev întâmpină un singur
obstacol: faptul că românul a avut
mereu un salariu mare la echipele
antrenate.

Mircea Lucescu a fost demis
din funcția de antrenor al echipei
ruse Zenit Sankt Petersburg la 28
mai 2017. Zenit a terminat pe
locul trei în campionatul Rusiei și
a ratat participarea în Liga Cam-
pionilor. Lucescu semnase în vara
anului trecut un contract pe două
sezoane cu această formație, cu
opțiune de prelungire pentru încă
un an.

Sursa citată menţionează că
stilul de joc al celor de la Ludo-
goreţ nu diferă de cel al lui Şah-
tior, echipă pe care Lucescu a
pregătit-o 12 ani. De asemenea,
gruparea din Razgrad încearcă să

copieze modelul de la Doneţk prin
aducerea şi integrarea de fotbalişti
brazilieni, ceea ce reprezintă încă
un avantaj pentru Lucescu,
antrenor care a demonstrat în
Ucraina că poate lucra foarte bine
cu jucători sudamericani.

La Ludogoreţ, echipă care a
câştigat titlul de şase ori în Bul-
garia, evoluează şi doi români:

Cosmin Moţi şi Claudiu Keşeru.
Pe lângă Zenit Sankt Peters-

burg și Șahtior Donețk, Mircea
Lucescu a mai pregătit în cariera
sa formațiile Corvinul Hunedoara,
Dinamo București, Pisa, Brescia,
Reggiana, Rapid București, Inter-
nazionale Milano, Galatasaray Is-
tanbul, Besiktas Istanbul și
naționala României.

Simona Halep

Ilie Năstase

Deian Boldor

Mircea Lucescu
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie). Sănătate: Eşti într-o
formă de invidiat, totuşi

încearcă să ieşi mai mult în natură.
Dragoste: Disputele cu partenerul apar
des, atât de la neînţelegeri mărunte, cât și
de la diferenţe de principii. Financiar:
Este necesar să-ţi păstrezi raţiunea şi
simţul măsurii.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ai nevoie de
mult sport, iar vara te

îmbie la o mulţime de activităţi care te vor
energiza de minune. Dragoste: Te eli-
berezi de nişte gânduri care nu făceau bine
relaţiei în care te afli şi parcă începi şi tu să
vezi partea bună a lucrurilor. Financiar:
Banii sunt pe un nivel fragil.

GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: Ești pre-
dispus la disfuncţionali-
tăţi şi infecţii ale

organelor genitale. Dragoste: Eşti capti-
vat de noul partener care ţi se oferă pe tavă
şi-l priveşti ca şi cum ar fi totul în viaţa ta.
Financiar: Banii nu sunt punctul forte al
acestei perioade.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poţi avea unele
probleme care să afecteze

corzile vocale sau urechile, dar nu va fi
nimic grav. Dragoste: Nu comunici
eficient cu partenerul de viaţă, eşti mult
mai tăcut, de parcă ai avea ceva pe suflet.
Financiar: Banii sunt pe un nivel destul
de bun, dar deocamdată e bine să-i ţii la
ciorap.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu eşti prea
mulţumit de tine, te simţi

mai greoi, lipsit de vlagă iar o răceală te
poate vizita. Dragoste: Eşti un pic mai
distant în relaţia cu partenerul, care ţi-ar
putea reproşa atitudini reci sau indiferente.
Financiar: Poţi primi un onorariu exce-
lent pentru o activitate prestată.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Sănătatea
este unul din atuurile tale
în acest moment. Dra-

goste: Nu sentimentele contează acum cel
mai mult pentru tine, ci respectul pe care
îl aștepți de la partener. Financiar: Nu eşti
printre cei favorizaţi în privinţa banilor,
deci încearcă să fii prudent şi echilibrat în
cheltuieli.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Eventualul dis-
confort pe care îl resimți are
la bază mai degrabă o

indispoziţie psihică decât una fizică.
Dragoste: Ești cu gândul în altă parte,
apar alte orizonturi, pui la cale planuri noi.
Financiar: Fii cu ochii pe portofel şi nu
te lăsa păcălit de promisiuni măreţe.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te lăsa pă-
călit de simptomele ciudate
care îţi dau târcoale, sunt

alarme false. Dragoste: Ai mari dubii cu
privire la relaţia în care eşti. Totuși, nu
cumva exagerezi cu pretenţiile? Finan-
ciar: Cu banii eşti O.K.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Nu ai
probleme deosebite, dar
trebuie să fii prudent

deoarece ai putea avea unele necazuri cu
gâtul sau urechile. Dragoste: Că ești sau
nu în cuplu, există șansa să te îndrăgostești
din nou. Financiar: Banii sunt motivul
celor mai acerbe discuţii şi te vei lupta
pentru drepturile tale.

CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Mănânci
prea multe dulciuri, lene-
veşti prea mult, ai o atitu-

dine care, deşi îţi face plăcere acum, nu are
efecte benefice asupra ta. Dragoste: Se
resimte un oarecare dezechilibru în cuplu.
Financiar: Mâine nu va mai fi la fel, aşa
că mai bine începi să mai scoţi din coş
înainte de a ajunge la casă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.). Sănătate: Cum îţi
aşterni, aşa vei dormi. Ai

grijă la comportamentul tău faţă de factorii
care îţi pot influenţa sănătatea de acum în-
colo. Dragoste: Dacă e să fie cineva sac-
rificatul în materie de amor, se pare că tu
eşti acela. Financiar: Sunt banii tăi şi faci
ce vrei cu ei, dar mai ţine-i un pic la saltea.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie). Sănătate: Eşti
predispus la probleme cu
ligamentele şi articulaţiile.

Dragoste: De mult nu te-ai mai simţit atât
de bine în pielea ta, şi totul numai datorită
încurajărilor primite de la partener. Fi-
nanciar: Ai alte treburi mai importante de
făcut, iar banii sunt doar un mijloc de a-ţi
susţine planurile.
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☺Două prietene, o blondă și o brunetă, se
întâlnesc la o cafea. La un moment dat
blonda o întreabă pe brunetă:
- Oare în ce lună se nasc cei mai mulți
copii?
- Păi în luna a noua! răspunde bruneta.
Blonda merge acasă și îl întreabă pe
prietenul ei :
- Știi în ce lună se nasc cei mai mulți copii?
- Nu știu, iubito! răspunde prietenul.
La care blonda:
- Septembrie!

☺- Ei, cum te-ai descurcat cu micuțul în
lipsa mea? o întrebă mama pe tânăra
babysitter.
- Foarte bine, doamnă! A înghițit un
gândac dar i-am dat imediat să bea puțin
insecticid.

☺L-am sunat pe iubi să văd ce face şi
cică se simte rău. Pfff, şi ce chef de ceartă
aveam!

☺- Să-ți fie rușine, Mitică!, zice nevasta.
Iar ai venit beat acasă!
- Ca să respectăm adevărul, nu eu am venit,
m-au adus vecinii! 

☺Doi poliţişti mergeau pe stradă. La un
moment dat, unul dintre ei zăreşte o

oglindă mică, se priveşte în ea şi spune:
- Uite o poză cu mine când eram mic!
- Vreau s-o văd şi eu, zice celălalt.
- Poftim!
- Bă, da’ urât mai erai!

☺După o partidă extraordinară cu
nevastă-mea am ținut să îi spun:
- Ai văzut!? Am făcut dragoste 63 de
minute! 
- Prostuțule, s-a dat ora înainte…

☺Un polițist dă târcoale unui bar, unde se
bea cam mult alcool, în scopul de a prinde
șoferii piliți. Iese la un moment dat un tip,
se împiedică și începe să-și caute cheile
cam vreo cinci minute. După ce le găsește,
se târăște și le încearcă la vreo patru, cinci
mașini până ce o nimerește pe-a lui. Până
ce a ajuns el în mașină, toți ceilalți clienți
din bar s-au cărat. Polițistul îl așteaptă bu-
curos să iasă în stradă. Evident, îl oprește, îi
pune fiola și stupoare: 0,00 alcool!  Polițis-
tul e complet buimac. Șoferul în schimb
râde cu gura până la urechi și-i spune:
- Țeapăăăă! În seara asta eu am fost mo-
meala!  

☺Doi bețivi scot un om pe jumătate înecat
dintr-un lac.
- Vezi, așa pățești dacă bei apă! 
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