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Dieta zilnică a multora
dintre noi nu conferă un
aport adecvat de nu-
trienți. În timp, defi-
ciențele ne pot afecta
de la dantură și oase, la
inimă, sistem digestiv,
mușchi, greutate și
multe altele. 
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al
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Din ce în ce mai multe țări
preconizează să ceară o
dovadă de vaccinare per-
soanelor care doresc să le
treacă frontierele. Este un fapt
acceptat deja că pentru a
călători în străinătate va fi
necesar un certificat de vac-
cinare, cel puțin până la
sfârșitul pandemiei – un fapt
acceptat atât de guvernul fe-
deral, cât și de o majoritate a
canadienilor.

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Așa cum știm, la ora actua-
lă, autoritățile federale
descurajează călătoriile in-
ternaționale. Ottawa pre-
gătește însă un certificat de
vaccinare anti-COVID-19

care să le fie util canadienilor în deplasările
lor în străinătate, atunci când imunizarea va
fi suficient de avansată pentru ca voiajele
peste graniță să fie din nou permise în
număr mare.

Inițial reticent la implementarea unui
astfel de certificat sau pașaport, guvernul
Trudeau a îmbrățișat în cele din urmă ideea,
pe măsură ce tot mai multe țări au adoptat
deja sau se pregătesc să solicite o dovadă
de vaccinare la intrare. Spre exemplu, Gre-
cia și Cipru au încheiat acorduri de turism
cu Israel, permițând cetățenilor vaccinați să
călătorească între aceste țări fără restricții.

În același timp, Ottawa va trebui să sta-

bilească criteriile de intrare în țară pentru
cei care sosesc aici.

Din acest motiv, guvernul federal co-
laborează cu alte țări pentru a elabora
un set de standarde internaționale, astfel
încât aceste controale să fie cât mai simple
și cât mai eficiente posibil. Pașapoartele de
vaccinare ar putea îmbrăca forma unui do-
cument prevăzut cu un cod QR sau a unei
aplicații pentru telefoanele mobile. Pentru
moment însă, nu există un consens la nivel
internațional privind felul în care aceste
pașapoarte de vaccinare se vor prezenta.

La nivel intern, Canada nu pre-
conizează să introducă un astfel de pașa-
port.

Aplicația ArriveCan
Canada are deja un pas important făcut

în această direcție, odată cu implementarea
aplicației ArriveCan în noiembrie anul tre-
cut. Prin intermediul acestei aplicații, călă-
torii care vin în Canada (pe cale aeriană,
terestră sau maritimă) pot transmite către
serviciile de frontieră informațiile obliga-
torii cerute de autorități înainte de sosire,
folosind telefonul mobil. Acest lucru fa-
cilitează controalele vamale. Găsiți mai
multe detalii la: Canada.ca/ArriveCAN.

Discuțiile sunt foarte
avansate în Europa

Comisia Europeană discută activ cu
Washingtonul pentru ca turismul european
să se redeschidă în această vară pentru
americanii vaccinați împotriva COVID-19.

De asemenea, Comisia Europeană (ra-
mura executivă a Uniunii Europene) a
prezentat la mijlocul lunii martie un proiect
de creare a unui certificat sanitar destinat să
faciliteze, în special persoanelor vaccinate,
călătoriile în cadrul Uniunii Europene, cu
scopul de a ajuta la relansarea industriei tu-
rismului în această vară. Numele său oficial

este: certificat UE COVID-19.
Este vorba de un document (pe hârtie

sau pe celular) dotat cu un cod QR care va
atesta faptul că titularul său a fost vaccinat
împotriva COVID-19, a primit un rezultat
negativ la testul PCR sau a dezvoltat anti-
corpi în urma infectării cu SARS-CoV-2.
Vor fi luate în considerare cele patru vac-
cinuri COVID-19 autorizate în UE, anume
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-
Oxford și Johnson & Johnson, însă statele
membre au opțiunea de a accepta și alte
vaccinuri.

Proiectul este susținut de țările depen-
dente de turism, în frunte cu Grecia, precum
și de sectorul aviației europene, puternic
afectat de pandemie.

La sfârșitul lunii aprilie, Parlamentul
European a votat majoritar în favoarea
acestui document care vine să simplifice
deplasarea cetățenilor europeni pe teritoriul
UE. Se preconizează că el va fi operațional
la începutul verii, în luna iunie. Valabili-
tatea sa va fi de 12 luni.

Important de precizat: datele cu caracter
personal obţinute din certificate nu pot fi
stocate în statele membre și nu va exista o
bază de date centrală la nivelul UE.

Există deja precedente
privind pașapoartele de
vaccinare

Impunerea unei dovezi de vaccinare
pentru a călători în străinătate sau pentru a
intra în Canada, ridică unele întrebări și
provoacă reticență în ceea ce privește pro-
tecția vieții private și a informațiilor per-
sonale, în special medicale.

Totuși, ideea unui pașaport de vaccinare
nu e ceva nou. De exemplu, el există de zeci
de ani, fără probleme, pentru febra galbenă
în țări din Africa sau Asia de Sud-Est.
Prezentarea unei dovezi de vaccinare există,
de asemenea, și pentru malaria, în cazul
călătoriilor în unele țări din Africa și Ame-
rica Latină.

În fapt, conceptul de certificat inter-
național de vaccinare datează din 1933,
de la International Sanitary Conference care
ulterior a devenit Organizația Mondială a
Sănătății.

Majoritatea canadienilor
susțin ideea unui pașaport
de vaccinare pentru
călătoriile internaționale

Există însă nuanțe, așa cum reiese dintr-
un sondaj Ipsos realizat pentru World Eco-
nomic Forum în 28 de țări, între 26 martie
și 9 aprilie: canadienii sunt foarte favorabili
ideii de pașaport de vaccinare atunci când
e vorba de a voiaja în străinătate, dar sunt
ceva mai sceptici privind utilizarea sa în
viața de zi cu zi. Șase din zece canadieni
(61%) - comparativ cu o medie la nivel

global de 54% - sunt de părere că doar cei
vaccinați ar trebui să aibă acces la ser-
vicii și evenimente care implică grupuri
largi de persoane, precum transportul în
comun, cel aerian, activități culturale sau
evenimente sportive. 39% consideră că
restrângerea acestor activități doar la cei
care au fost vaccinați este injustă pentru cei
care nu sunt eligibili, așteaptă încă să se
vaccineze sau aleg să nu fie vaccinați.

O majoritate a populaţiei se așteaptă ca
pașapoartele de vaccinare să fie utilizate
pe scară largă în Canada până la sfârși-
tul anului, cu șase din zece canadieni
(61%) sprijinind o astfel de măsură. Canada
se situează însă un pic sub media globală
(66%) în ceea ce privește acordul pentru
utilizarea națională pe termen scurt a unui
astfel de document. Spre comparație, indi-
enii (81%) și peruvienii (81%) sunt cei mai
înclinați să creadă că țările lor vor folosi
pașapoarte de vaccinare pe scară largă
înainte de sfârșitul anului 2021, în timp ce
locuitorii Rusiei (32%), ai Poloniei (45%)
și Japoniei (43%) sunt mai puțin suscepti-
bili să creadă acest lucru. În SUA, 56% din
populație este de părere că un astfel de do-
cument va deveni normă în 2021.

Aproape opt din zece canadieni (78%)
consideră că toți călătorii care intră în
Canada ar trebui să aibă un pașaport de
vaccinare, un procentaj similar mediei
globale (78%).

Sprijinul puternic în favoarea acestei
măsuri vine din faptul că o majoritate solidă
a canadienilor este de părere că ea va con-
tribui substanțial la sănătatea și siguranța
publică. Astfel, 72% din populația acestei
țări este de acord că pașapoartele de vac-
cinare sunt eficiente privind siguranța
călătorilor și a participanților la eveni-
mente de anvergură - în conformitate cu
media globală de 73% și semnificativ mai
mult decât în Statele Unite, unde 61% din-
tre americani împărtăşesc această opinie.

65% dintre canadieni cred că în spațiile
publice care găzduiesc mulțimi semni-
ficative de oameni, precum sălile de con-
cert sau stadioanele, pașapoartele de
vaccinare ar trebui să fie obligatorii.
Canadienii nu sunt însă la fel de favorabili
ideii ca magazinele, restaurantele și com-
paniile angajatoare să ceară un astfel de
document. Doar 47% ar fi de acord cu acest
lucru, un procent aproape egal, 45%, fiind
împotrivă (8% nu sunt hotărâți).

De menționat și faptul că pașapoartele
de vaccinare sunt văzute, în general, ca o
măsură temporară, atât în Canada, cât
și în întreaga lume. Doar 17% dintre cana-
dieni ar vrea ca ele să fie introduse pe ter-
men nelimitat, în timp ce vasta majoritate
le consideră necesare pe o perioadă deter-
minată de timp. Dintre aceștia, 57% sunt de
părere că pașapoartele de vaccinare vor fi
necesare doar pentru 2021.

Canada va introduce un pașaport de vaccinare
pentru călători. Ce cred canadienii?

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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România este țara cu cel mai
mare număr de ferme din UE,
însă suprafața ecologică
reprezintă doar 2,9% din to-
talul suprafeței agricole.

Cel mai mare număr de ferme din UE,
în mare parte familiale, se află în România:
circa 3,5 milioane. Din păcate, acest lucru
nu se reflectă la nivel de produse bio, care
se obțin, de obicei, pe plantații mici, așa
cum se arată într-o analiză prezentată de
CursdeGuvernare.ro.

Agricultura ecologică din România
acoperă doar 2,9% din suprafaţa agri-

colă a țării, a cincea cea mai mică din
UE, după Malta (0,5%), Irlanda (1,6%),
Bulgaria (2,3%) și Regatul Unit (2,6%),
potrivit datelor Eurostat. Media europeană
e de 8,5% din suprafață, iar performerii sunt
Elveția - 25%, Suedia și Estonia cu 20%,
Italia și Cehia cu 15%. Germania și Franța
au o suprafață ecologică de 7,7% din totalul
celei agricole.

Agricultura ecologică din România se
dezvoltă greu și mai mult de jumătate din
suprafața de peste 270.000 de hectare
certificată ca atare este destinată
recoltelor la care nu se adaugă valoare
prin procesare, cum sunt cerealele (33%
din suprafața ecologică), în cea mai mare
parte exportate.

În aceeași statistică intră și pășunile

(24%), necultivate, dar unde cresc animale
de asemenea exportate (unele vii), așa cum
arată datele oficiale.

Tot restul de suprafață agricolă ecolo-
gică este insuficient în comparație cu marea
varietate de produse bio pe care, de altfel,
România le importă.

Importurile de produse bio acoperă
circa 80% din piața autohtonă, care era
de circa 65 de milioane de dolari în 2018,
potrivit celor mai recente estimări citate de
Departamentul de Agricultură al SUA
(USDA).

Cea mai mare problemă a agriculturii
bio în România o reprezintă cantitatea
scăzută de produse agricole cu valoare
adăugată mare. Din cei 10,405 de opera-
tori ecologici certificați la nivelul anului

trecut, numai 402 erau procesatori, după
cum rezultă din evidențele Ministerului
Agriculturii (MADR).

Faptul că suprafața agricolă a României
este fărâmițată în mici ferme sau numai
gospodării, nu ajută nici el. Micii fermieri
nu au resurse pentru a urma cursul costisi-
tor al conversiei care să-i ducă la o pro-
ducție ecologică certificată.

Planurile Ministerului Agriculturii au în
vedere ca circa 550 de milioane de euro să
fie dedicați agriculturii ecologice. Problema
este că acești bani vor fi dificil de obținut
de cei 10,405 operatori înregistrați în agri-
cultura ecologică în 2020 dacă aceștia nu
se vor asocia, se mai notează în analiza
citată.

ACCENT MONTREAL
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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: 848.000$.  

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!

România, țara din UE cu cei mai puțini 
ziariști
România este țara membră
UE cu cea mai mică pondere a
ziariștilor în totalul populației
ocupate, potrivit datelor pu-
blicate de Eurostat, la (foarte)
mare distanță de media
statelor UE.

Cu o valoare de doar 0,148% ( 12,6 mii
persoane din cele 8.521,1 milioane de per-
soane ocupate), România se situează în
urma Bulgariei (0,150%), Slovaciei
(0,209%) și Portugaliei (0,226%), la mare
distanță de media UE (0,400%), notează
CursdeGuvernare.ro.

În anul 2020, au fost 393 mii jurnaliști
înregistrați la nivelul celor 21 de state mem-
bre UE care au avut date disponibile, ceea
ce reprezintă 0,2% din totalul angajaților

europeni. Proporția dintre femei și bărbați
a fost aproape egală (48%, față de 52%). Pe
grupe de vârstă, distribuția a fost și ea
echilibrată, cu 34% sub 35 de ani, 35% între
35 și 49 de ani și 32% cu vârsta de la 50 de
ani în sus.

Dacă se face extinderea la activitățile
asociate cu jurnalismul, circa 789 mii de
persoane erau angajate în cele 27 de state
membre în sectorul publicațiilor, de la cărți
și cotidiane, până la reviste și periodice.
Ceea ce ridică ponderea în totalul forței de

muncă la 0,4% pe ansamblul Uniunii.
Cele mai ridicate rate ale ocupării în

publicare se regăsesc în țările nordice,
respectiv Suedia, Finlanda, Danemarca
și Germania, lucru ce reliefează legătura
dintre democrația prin informare și un
nivel ridicat de dezvoltare socio-econo-
mică. 

În ceea ce privește România, datele
publicate de Eurostat arată că declinul din
sectorul de activitate care include jurnaliștii

a început după ieșirea din criza precedentă
și nu are legătură directă cu reducerea re-
centă de activitate, soldată cu declinul eco-
nomic de anul trecut (foto).

O timidă tentativă de revenire spre
nivelul uzual din Europa a avut loc în 2018
( însă sub nivelul consemnat în 2011), dar a
fost urmată de o cădere bruscă. Oarecum
surprinzător, diminuarea numărului celor
implicați a fost minimă sub efectul pan-
demiei, de la 12,9 mii persoane în 2019 la
12,6 mii persoane în 2020.                       AM
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Despre statutul de rezident permanent în
Canada și cartea de rezident permanent

În acest articol prezentăm
o trecere în revistă a defi-
niției statutului de rezident
permanent în Canada.

ANCA TISMĂMARIU
Consultant în imigrație

Conform IRCC, un rezi-
dent permanent în Canada
este un cetățean al unei
alte țări, care a imigrat în
Canada respectând cri-
teriile unui anumit pro-
gram de imigrare, dar

care nu este încă cetățean canadian.
Persoanele care au statutul de rezident

permanent pot beneficia de toate drepturile
cetățenilor canadieni: asigurare medicală,
posibilitatea de a locui, lucra sau studia în
oricare dintre provinciile canadiene, pro-
tecția legilor canadiene și a Cartei canadi-
ene a drepturilor și libertăților (Canadian
Charter of Rights and Freedoms), posibili-
tatea de a cere cetățenia canadiană.

Rezidenții permanenți nu pot vota, nu
pot candida în alegeri și nu pot ocupa un
post care implică o verificare de securitate
de nivel înalt.

Condiția de păstrare a statutului de rezi-
dent permanent este de a petrece cel puțin
730 de zile în Canada în ultimii cinci ani.
Nu este nevoie ca cele 730 de zile să fie
consecutive, iar în anumite situații o parte a
timpului petrecut în afara Canadei poate fi
luat în calcul în cadrul celor 730 de zile -
aveți însă grijă să căutați informații detali-
ate sau consultați un specialist în imigrație.

Statutul de rezident permanent se poate
pierde în situația în care o persoană:
● Hotărăște în mod voluntar să renunțe la
acest statut;
● Face obiectul unei măsuri de expulzare
(removal order);
● Devine cetățean canadian;
● Un agent de imigrație decide că respec-
tiva persoană nu a respectat condițiile de
rezidență.

Reamintim că vizitatorii, studenții
sau lucrătorii sosiți cu permise de studii

sau de lucru au statut de rezident tem-
porar, nu de rezident permanent.

Cartea de rezident permanent este
dovada că deținătorul ei are statutul de rezi-
dent permanent în Canada. Ea este necesară
pentru a reveni în Canada cu un mijloc de
transport comercial (avion, vapor, tren, au-
tocar). În mod normal, cartea de rezident
permanent est validă timp de cinci ani, însă
câteodată ea este eliberată numai pentru un
an. Trebuie deci urmărită data sa de validi-
tate și recomandăm ca cererea de reînnoire
să fie făcută înainte de data de expirare.

Există și posibilitatea unei procesări de
urgență a unei cereri de carte de RP dacă
aplicantul va face o călătorie în următoarele
trei luni pentru unul din aceste motive:
● Posibilitatea de a fi angajat;
● Dacă suferă de o boală gravă sau dacă un
membru al familiei este grav bolnav;
● Decesul unui membru al familiei;
● Dacă responsabilitățile serviciului îl
obligă să călătorească.

La cererea agentului care studiază ce-
rerea de reînnoire, ar putea fi necesar ca

rezidentul permanent să prezinte docu-
mente care să-i probeze declarația privind
timpul petrecut pe teritoriul canadian. De-
cizia alegerii documentelor relevante și
credibile, care îl vor convinge pe agent, îi
va reveni aplicantului, căci nu există un
document care să garanteze acceptarea ca-
tegorică a afirmațiilor privind prezența
efectivă în Canada.

Cartea de rezident poate fi trimisă
numai la o adresă canadiană; uneori apli-
cantul poate primi invitația de a o ridica în
persoană la unul din birourile IRCC.

Deși cartea de rezident permanent poate
expira, acest lucru nu înseamnă pierderea
statutului de rezident permanent. Pierderea
acestui statut se hotărăște numai printr-
o decizie a autorităților canadiene de imi-
grație.

Rezidenții permanenți care nu au cartea
de RP valida sau nu o au cu ei când călă-
toresc în afara Canadei, trebuie să obțină un
titlu de călătorie pentru rezidenți perma-
nenți înainte de a reveni în țară.

Menționăm că Ministerul canadian al
Imigrației colaborează cu Agenția de Ser-
vicii Frontaliere (ASFC) pentru colectarea
informațiilor asupra intrărilor și ieșirilor
călătorilor în și respectiv din Canada. În
acest fel se centralizează informații exacte
și obiective privind intrările și ieșirile din
Canada, pentru a oferi sprijin în aplicarea
Legii imigrației și pentru protecția refu-
giaților, a Legii cetățeniei și Decretului
asupra pașapoartelor canadiene.

Este de presupus că restricțiile de călă-
torie se vor relaxa gradual pe parcursul
acestui an. Din acest motiv credem că este
util să verificați cărțile de rezidență, pe-
rioadele de ședere în Canada și respectarea
condițiilor de rezidență și, dacă este cazul,
să luați măsurile necesare pentru a evita
eventualele problemele.

Anca Tismănariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

În cel de-al doilea an bân-
tuit de Covid, realizăm cât
de mult ne lipsesc artele din
viața cotidiană. Ce fac ar-
tiștii scenei, a căror muncă
este direct și intrinsec legată

de public, în perioada de față? Undeva încă
mai clocotește viața și altfel, în afara mă-
surilor de protecție dictate de Santé
Publique, în afara contaminării, în afara dis-
tanțărilor și campaniei de vaccinare.

Pe 10 aprilie am vizionat premiera unei
piese de teatru transmisă în direct pe Face-
book de la studioul La Porte Rouge: Hélène
de Yannis Ritsos, în adaptarea și regia
Cristinei Ioviță, directoarea și fondatoarea
Teatrului de l’Utopie, și în interpretarea ac-
triței de origine haitiană (și fostă studentă a
Cristinei Ioviță la departamentul de Teatru
al Universității Concordia), Katilé Fuertes.
În sala studioului cu 50 de locuri a fost per-
misă prezența a zece spectatori, restul s-a
petrecut online.

Piesa este un monolog, unul dintre cele
șaptesprezece poeme teatrale din volumul
intitulat Cea de-a patra dimensiune a poe-
tului grec Yannis Ritsos (1909-1990). Elena
din Troia, părăsită de toți în afară de servi-
torii ei care i-au devenit dușmani (situație
asemănătoare lui Ritsos, ținut sub control
în 1970, pe când scria această piesă, la rezi-
dența lui din Samos, sub dictatura
coloneilor), încă își mai păstrează intacte
focul din priviri, gândirea și vorba, filtrând
esențialul vieții sale, cu bune și rele, cu
mediocrități și cruzimi. Dar - și aici devine
foarte interesant! - piesa este actualizată în
așa fel încât spectatorii aflați în izolare, care
își petrec și și-au petrecut ultimul an mai

mult între patru pereți, se pot regăsi. Situa-
ție ipotetică, utopie teatrală...

În rândurile de mai jos, prin intermediul
unui dialog cu regizoarea şi dramaturga
Cristina Ioviță, vom descoperi împreună
mai multe despre cum teatrul și spectacolul
vin să se intersecteze cu percepția noastră
despre realitate, devenind uneori un cata-
lizator, un purificator și ajutându-ne să
facem un salt în... afară.

Eva Halus: Stimată doamnă Cristina
Ioviță, felicitări pentru eforturile de a
menține arta teatrală în viețile noastre!
Teatrul a devenit o activitate non-
esențială, însă iată că împreună cu alți
spectatori, din casele noastre, am putut ur-
mări piesa Hélène. Am reținut comenta-
riul uneia din spectatoare: „piesa este în
rezonanță cu contextul actual. Foarte
bine!”. Care a fost procesul de se-
lecționare al acestui monolog teatral și
mai ales cum ați reușit să-l adaptați la
contextul prezent?
Cristina Ioviță: Cunoșteam deja ciclul de
poeme dramatice Cea de-a patra dimensi-
une a lui Yannis Ritsos din perioada petre-
cută ca regizor la Teatrul Național din Iași.
Nu mai știu cine mi l-a dăruit spre lectură,
poate să fi fost colega și prietena mea, An-
dreea Iovănescu, scenografă, sau altcineva
din boema ieșeană strânsă în jurul poetului
Emil Brumaru, în care ne plonjasem cu
elan, noi, tinerii absolvenți de teatru din anii
’80. Oricum, descoperirea a fost esențială.
Eram lipsiți de libertatea de a crea, zidiți în
locuințe fără lumină, apăsați de reguli ab-
surde dictate de comitetele de propagandă,
având ca singur refugiu teatrul, unde era lu-
mină, cel puțin, dacă nu și căldură, și unde
exista un studio, o sală mică unde mai
puteai scăpa de comenzile activiștilor. Ne
puteam închide, la propriu, în studioul de-
labrat, fără buget, fără constrângeri tema-

tice, să facem artă. Era o închidere volun-
tară, un refugiu în cea de-a patra dimensi-
une, să zic așa. Acolo am creat-o pe
Chrissotemis, sora cea mai mică a Electrei,
tot o supraviețuitoare uitată în palatul de-
vastat de ciumă și crime de sânge, împre-
ună cu actrița Ada Gartoman (prezentată la
Festivalul Tânărului Actor de la Costinești,
1986), prima mea punere în scenă a unui
poem de Ritsos.

Apropierea cu viața noastră de pe tim-
pul pandemiei e bătătoare la ochi, textul mi-
a venit imediat în minte, mai ales că
personajul, Elena din Troia, zidită în palatul
plin de umbre, reprezenta și zidirea Fru-
museții, a frumosului, lucrul cel mai greu
de suportat pentru mine în condițiile ac-
tuale.

Hélène este actul I al spectacolului Les
activités non-essentielles… Ideea de a face
ciclul de spectacole intitulat astfel mi-a
venit exact de la definiția dată de premierul
Quebecului tuturor activităților care nu
servesc nevoile de bază ale populației: mân-
cat, dormit, robotit (în sectoarele care asi-
gură mâncatul și dormitul). Hélène, actul
întâi, vorbește despre pierderea, fără voie,
irecuperabilă, a libertății personale. Actul
II, Raport pentru o academie după Franz
Kafka, discută pierderea libertății ca unică
posibilitate de supraviețuire. Actul III, Is-
mene, o reîntoarcere la Ritsos, prezintă
eșecul ideii de supraviețuire cu orice preț.
Ambele vor fi gata de urcat pe scenă în sep-
tembrie-octombrie 2021 probabil, în live-
streaming, dacă restricțiile rămân aceleași
ca acum. Împreună, vor forma o conversație
cu publicul despre libertate și, în subsidiar,
despre teatru ca domeniu al libertății.

EH: Vorbiți-ne despre colaborarea foarte
productivă cu La Porte Rouge.
CI: La Porte Rouge e un proiect nou, o aso-
ciație de tip cooperatist între artiști indivi-

duali și mici companii teatrale, la a cărei
fondare am participat (2017). Are multe
asemănări cu studioul de la Iași, în sensul
că adună într-un loc oarecum necanonic
acei artiști ai scenei care vor să iasă din ti-
parele instituționalizate. Evident, mergem
împotriva curentului, în primul rând pentru
că propunem texte necunoscute din reper-
toriul universal, și în al doilea rând fiindcă
ne întoarcem la metodele teatrului popular,
în accepțiunea renascentistă a termenului,
punând accentul pe actor și pe puterea lui
de a crea magie.

În același sens, fondat în 1999, teatrul
de l’Utopie are la bază o estetică particu-
lară, inspirată de teatrul Renașterii Italiene,
care strânge în jurul lui actorii și concep-
torii interesați să renască stilul de joc și vi-
ziunea metaforică asupra lumii specifice
commediei dell'arte de tradiție italiană și
franceză. În timp ce La Porte Rouge este o
societate filo-dramatică în secolul XXI, a
cărei sursă de inspirație este Camerata
Fiorentina, un grup de muzicieni, poeți, in-
telectuali și oameni din societatea civilă
care, în timpul Renașterii Italiene, purtau un
interes ardent artelor.

Idea de Renaștere unește cele două
structuri. E ca și cum compania Utopie,
dedicată revitalizării commediei dell’arte
(stil de joc, repertoriu, dramaturgie), și-ar fi
găsit spațiul potrivit pentru a se „incarna”.
L’Utopie își propune să creeze un teatru
popular prin care cultura „înaltă” să poată
fi larg răspândită, în care textele cele mai
subtile să devină accesibile oricărui gen de
public, prin intermediul stilului de joc și al
imaginii scenice țesută cu cele mai simple
mijloace, în afara mirajului tehnologic. E
ceea ce făceau, de altfel, trupele italiene din
Renaștere (vezi Dialogurile Isabellei An-
dreini, calchiate pe modelul platonic) și
ceea ce porniseră să facă avangardiștii
spanioli din anii ’30 (vezi Federico Garcia
Lorca și grupul celor 26). Théâtre Dé-
calage, condus de Peter Batakliev, actor și
regizor de origine bulgară, un alt compa-
nion de la Porte Rouge, lucrează pe avan-
garda secolului XX; Robert Reid,
președintele societății, practică biome-
canica. Suntem cu toții legați prin căutări
de stil care să revitalizeze teatrul contem-
poran.

EH: Să mergem un pic în urmă și noi, ca
să ne istorisiți parcursul dvs. în cariera
teatrală.
CI: Am absolvit IATC I.L.Caragiale (azi
UNATC), secția regie teatru, în 1984 și am
plecat cu toată promoția mea și câțiva
absolvenți actori de la Tg Mureș, să fondăm
Secția Suceava a Teatrului Național din
Iași. Era un proiect îndrăzneț dar făcut din
cârpeală, ca multe alte construcții socialiste
- Suceava a ridicat clădirea teatrului după
ce trupa fondatoare făcuse naveta pe
trenurile înghețate de Moldova, la Iași și
retur, vreo trei ani în șir, creând spectacole
când la Național, când la casa de cultură,
aruncați dintr-un loc în altul. Dar a fost
și o adevărată ucenicie în ce privește

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

Teatrul Cristinei Ioviță – Théâtre de

Cristina Ioviță - Cu mască, fără mască. FOTO: Daniel Desmarais. Afișul pentru piesa Hélène realizat de Mélina Dupin-Girod.
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mobilutatea teatrului, natura lui efemeră,
miraculoasă în cele din urmă. Am învățat
să pribegesc - și-am pribegit - la Sibiu, la
București, făcând teatru din te miri ce, în
orice condiții, întemeind „trupe” (vezi
Aparte, azi companie de producție de
film), până ce am ajuns la Montreal și am
fondat Théâtre de l’Utopie, corolarul aces-
tor multe pribegii.

EH: Ați absolvit și studii teatrale în
Statele Unite, la Emerson College din
Boston. Ce ați reținut în bagajul dum-
neavoastră de la universitatea bostoni-
ană?
CI: Am început să scriu în engleză, asta
ar fi cel mai important lucru obținut din
pribegia americană. Mai întâi traducând
din română texte scrise la București, neju-
cate, apoi creând direct în engleză piese ca
Death in Wintertime (premiul Rod Parker
1994), The Art of Beggary, Three Beauties
and the Beast, Eastern European Educa-
tion.

EH: Aici, la Montreal , predați și cursuri
la Facultatea de Teatru a Universității
Concordia. Ce învață studenții din vasta
dumneavoastră experiență? Citind des-
pre dvs. am aflat un termen nou: im-
provizație cu control maxim - nu știu
dacă l-am tradus bine. Explicați-ne, vă
rog.
CI: Am s-o iau de la termenul mai puțin
cunoscut de „improvizație eminamente
controlată”. E termenul lui Andrea Per-
rucci, care definește sistemul de im-
provizație tipic commediei dell’arte - asta
predau, din 2009 încoace, după o trecere
pe la secția de dramaturgie originală din
cadrul facultății de engleză a aceleiași uni-
versități. Cursurile mele sunt practice, se
termină întotdeauna cu un spectacol și ac-
torii în devenire pe care-i antrenez în acest
sistem sunt gata, la sfârșitul antrenamen-
tului, să construiască tipologii umane și
relații esențiale între aceste tipologii, care
trec cu grație și strălucire de barierele
lingvistice.

„Controlul maxim” constă în faptul că
fiecare personaj posedă un vocabular ges-
tual care îl definește și pe care brodează,
după fantezia actorului-interpret, în cursul
dialogului cu celelalte personaje, ima-
ginea rolului. Controlul nu are conotația
represivă, semnifică doar rigoare, con-
trolul asupra impulsurilor.

EH: Printre zecile de piese la care ați

făcut adaptarea și punerea în scenă, se
numără și piesa marelui dramaturg
român Ion Luca Caragiale, „Conul
Leonida față cu reacțiunea” („Le père
Léonida et la réaction”), jucată la sfârși-
tul anului 2007 la MAI, organism inter-
cultural de artă din Montreal. Jurnalista
Maude Garneau, în Identité masquée,
(ICI, novembre 2007), nota următoarele:
„Lucrând la adaptarea piesei de Ion
Luca Caragiale, scenarista de origine
română a constatat asemănări bizare
între « Latinii din Est » și « Latinii din
Nord »”. La ce v-ați referit?
CI: Am mers pe o paralelă între retorica
revoluționară a Republicii de la Ploiești,
satirizată de Caragiale, și cea a mișcării
independantiste locale, folosind un colaj
din ziarele epocii ultimului referendum
pentru independența provinciei, proiectat,
în chip de prolog, pe perdeaua alcovului
unde Leonida și Efimița lui aveau să-și
trăiască propria noapte a „revoluției “. O
viziune riscantă la culme, care a supărat
pe mulți, cum de altfel a supărat și autorul
cu piesa originală la vremea lui.

EH: De unde vine pasiunea dumnea-
voastră pentru teatru? Locurile natale,
familia, prietenii din copilărie? Ce
anume a influențat decizia de a urma

acest drum?
CI: Cred că totul se trage de la faptul că
liceul pe care l-am urmat la Craiova,
Colegiul Nicolaie Bălcescu (azi Carol I),
găzduia în amfiteatrul său Teatrul
Național, rămas fără sediu în urma unui
incendiu din timpul războiului. Dacă știai
pe unde să treci ca să ajungi în podul
clădirii, de-acolo puteai ajunge în podul
teatrului și, cu oarecare noroc, chiar se
putea să te ascunzi la galerie să vezi ac-
torii repetând. Când chiuleam - nu des, că
eram elevă model - în loc să mă duc la o
țigară pe terasă, mă strecuram în pod, de-
acolo la galerie și uite-așa m-am îndră-
gostit până și de praful din perdelele de
pluș. Apoi a venit Emil Boroghină să pună
Steaua fără nume la cercul de dramă,
am luat audiția, restul e istoria oricărui
copil care vrea să urce pe scenă după o în-
tâmplare fericită care l-a „proiectat”
acolo.

EH: Teatrul actual, în perspectiva dum-
neavoastră, trebuie să fie un teatru an-
gajat, care să sensibilizeze și să educe în
același timp, care să reconstruiască arta
teatrală și să o redea publicului în ade-
vărata ei grandoare și valoare. Vorbiți-
ne despre ceea ce Théâtre de l’Utopie
propune și de ce pare a fi contra curent

față de curentele culturale actuale din
Quebec.
CI: Cred că am răspuns deja vorbind des-
pre colaborarea cu La Porte Rouge. Și sin-
teza dvs. e mult mai grăitoare decât orice
voi fi spus eu până acum. De ce navigăm,
și aici, contra curentului? Fiindcă nu ne
identificăm cu niciuna din tendințele sau
practicile curente. Și nici cu teatrul anga-
jat montrealez, fixat, după părerea mea, pe
tematici restrânse, ca identitatea de gen de
exemplu. Eu sunt universalistă, îmi place
să spun povești exemplare în care se poate
regăsi oricine stă să mă asculte.

EH: În ideea de a lansa o nouă estetică
teatrală în Quebec, există în lista de an-
gajamente pe care teatrul dumneavoas-
tră și le asumă și dezvoltarea tehnicilor
Actorului Total - povestitor, mim, im-
provizator și muzician, pentru a reda
artei interpretării scenice o calitate cre-
ativă de ordin superior. Oare nu este ade-
vărat că acest lucru era și o deviză a
Renașterii? Îl am ca exemplu pe
Leonardo da Vinci, care „se pricepea la
toate”, versus omul modern care și el este
din ce în ce mai mult nevoit să se
priceapă la toate.
CI: Da, exemplul Leonardo e bine găsit.
Dar aici e greu de întreținut o asemenea
bogăție de abilitați la un actor sau la
fiecare actor și încă și mai greu de trans-
mis acest ideal de perfecțiune de la o ge-
nerație la alta. Pentru că practica e
discontinuă, după ce ies din școală actorii
pot petrece ani fără să joace și, mai ales,
neputând să se întrețină din meseria lor, se
risipesc în activități fără legătură cu arta.
E o veche durere a mea, neputința de a-i
păstra pe scenă nici atât cât ține elanul
tinereții.

EH: …Și atunci, l’Utopie - numele pe
care l-ați ales pentru compania dum-
neavoastră teatrală - poate reprezintă
astăzi o sămânță plantată pentru un viitor
și o nouă Renaștere! Proiecte viitoare?
CI: Eu așa sper, sa fie o sămânță pentru o
Renaștere. Deocamdată, construiesc trip-
ticul Activităților neesențiale cu care să in-
augurăm Renașterea din ruinele epocii
pandemice. E singurul meu proiect viitor
și de viitor.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, mereu în ritm cu natura. A
publicat patru volume de poezii, trei de in-
terviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

l’Utopie și utopia contemporană
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Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

PPrreeppaarraattee  ccuulliinnaarree  ddiinn  bbuuccaattaarriiaa  ttrraaddiittiioonnaallaa
rroommaanneeaassccaa

Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 

PPSSIIHHOOLLOOGG  ÎÎNN
LLAAVVAALL

Hoinal Gergely
Membră OPQ

Ofer ședințe de psihoterapie pentru adulți și
adolescenți. Experiență de 15 ani în

autism și deficiență mintală.  
Chitanță pentru asigurări disponibilă.

438-498-3808 | hoinal.gergely@outlook.com

Actrița Katilé Fuertes și regizoarea Cristina Ioviță la premiera piesei Hélène. FOTO: Florin
Oncescu.
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Pregătirea de orice

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Dacă ar exista un
campionat mondial de
cobit, românii ar fi
printre cei mai compe-
titivi la acest „sport”.
Am întâlnit în viețile

noastre, destul de pline de contacte cu
reprezentanţi ai celor mai diferite culturi

şi etnii, puţine persoane mai pregătite ca
românii pentru a se adapta imediat şi
necondiţionat la orice năpastă.

Pentru această adaptabilitate, desigur,
de vină sunt ani şi ani de cultură a
supraviețuirii sub nenorociri la care
românul a trebuit să se adapteze. Au fost
cauze artificiale, legate de comunismul
impus de Moscova sau dictatura lui
Ceauşescu, dar şi cauze naturale serioase,
cum ar fi cutremurele catastrofale şi inun-

dațiile, sau mai puţin serioase, cum ar fi
etern surprinzătoarele zăpezi, niciodată
anticipate de primării.

Toate aceste fenomene, la care se
adaugă tipul majoritar de credinţă reli-
gioasă, predispusă spre a crede în miracol
(ne învaţă asta chiar cozile uriaşe la
moaştele sfintei Parascheva sau la alte
oseminte şi relicve tămâiate), au ca efect o
formă de conştiinţă dominată de fatalitate.
Şi ca să trăiască împăcat în această at-
mosferă în care nu prea are multe de spus
în legătură cu propria lui soartă, românul
îşi imaginează din start, natural şi deosebit
de creativ, cele mai mari nenorociri. El
produce permanent scenarii infernale, cu
un talent artizanal numai de balada Mio-
rița egalat.

Mi-am propus să comunic românilor,
prin orice mijloace, că normalitatea este
posibilă. Aşa cum este posibilă în vieţile
noastre, ar trebui să fie posibilă şi în
vieţile celor care trăiesc în România. Şi
aşa cum în societăţile în care trăim anor-
malitatea este sancţionată în ambele sen-
suri (cei răi sunt pedepsiţi iar cei buni sunt
premiaţi) la fel ar trebui să fie sancţionată
şi în România.

Mi-am propus să comunic românilor,
prin orice mijloace, că marea majoritate a
oamenilor de pe planeta Pământ sunt de
bună credinţă, având ca duşmani nu alţi
oameni (şi cu atât mai puţin pe români,

care oricum sunt destul de nesemnificativi
pentru a fi băgaţi în seamă) ci nevoi, lip-
suri, vitregii ale naturii sau ale societăţilor
în care vieţuiesc, probleme ale vieţii coti-
diene cărora trebuie să le facă faţă.

Spre deosebire de români însă, ma-
joritatea popoarelor îşi cultivă eroii, pe cei
care, împotriva zarurilor sorţii au avut un
crez şi au izbândit în îndeplinirea lui. Un
erou preferat al românilor, Vlad Ţepeş, a
fost un scelerat și un sadic. Un alt „erou”,
Ion Antonescu, şi-a rezervat un loc în ad-
miraţia populară trimiţând nenumăraţi oa-
meni la moarte. De ce nu ne miră că
într-un mediu psihologic al fatalismului
eroi devin cei asociaţi cu moartea?

În fine, morala e una singură, şi anume
dacă românii vor s-o ducă mai bine, să nu
mai fie „pregătiţi de orice”. Să nu se mai
adapteze necondiţionat la orice. Să înveţe
să spună NU. Să recunoască valoarea
stării de normalitate în care eroii sunt cei
cinstiţi şi buni, politicienii dau socoteală
pentru promisiuni, funcţionarii sunt
corecţi şi amabili, ş.a.m.d., ş.a.m.d., şi nu
respectiv opusul acestora… doar pentru
simplul motiv că într-o minte pervertită
totul este posibil!

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
Fabricant de produse naturale

* Tincturi
* Unguente
* Siropuri
* Capsule

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *

Adulti si copii *

551144..224400..44994400 ** hheerrbboorriisstteellaavvaall@@ggmmaaiill ..ccoomm**  wwwwww..nnaattuurraazzoonnee..nneett
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wwwwww..bbaallkkaannii..ccaa

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste 
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii
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CCoolliivvaa
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BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
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CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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

445500..667766..66665544
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
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DDoommnneessttii

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii
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SOS INFIRMIÈRE
Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare

persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);

INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA,

SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru
dezvoltare profesională

• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC
al companiei noastre

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com

Administratori români

În numărul anterior din 23
aprilie, a fost publicat un arti-
col foarte interesant și deta-
liat despre inflamația acută și
cea cronică, cum le putem
diferenția, care sunt cauzele
principale și de ce este pe-
riculoasă inflamația cronică,
precum și câteva metode de
gestionare a acesteia. În
acest articol vom vedea ce
plante medicinale putem uti-
liza pentru cele două tipuri de
inflamație.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

Orice organ sau țesut din
corp, intern sau extern, se
poate inflama. Metodele
tradiționale ale medicinei
alternative pentru calmarea
inflamației sunt pozi-

ționarea corectă a zonei afectate (punerea
unei atele dacă este necesar), aplicarea de
cald și/sau rece, administrarea de analge-
zice, alături de suplimente nutriționale și
multă odihnă.

Inflamația acută:
ameliorăm, dar nu blocăm

Este important să intervenim? Pe cât
posibil, este mai bine să nu intervenim.
Uneori este însă necesar să o facem, dacă
durerea este de așa natură încât nu o
putem tolera - spre exemplu atunci când
nu putem dormi din cauza disconfortului.
În contextul în care ameliorăm, dar nu
blocăm, plantele medicinale pot fi foarte
utile, deoarece tind să echilibreze fără să
blocheze.

În cazul leziunilor pielii sau ale mu-
coaselor, vom folosi plante bogate în ta-
ninuri, care vor relaxa puțin zona, vor
calma umflăturile, durerea și inflamația.
Din plantele utile în extern sub formă de
cataplasme și extracte oleice menționăm:
sunătoarea, menta, salvia, aloe, arnica,
artemisia, ardeiul iute, mesteacănul, se-
mințele de muștar, mugurii de plop, coada
șoricelului, ghimbir, rozmarin. Uleiuri
esențiale: mentă piperată, lavandă, cam-
for, gaultheria, cuișoare.

În unele cazuri trebuie să recurgem și
la preparate antiinflamatoare care au o
acțiune sistemică, adică sunt administrate
intern sub formă de infuzii, decocturi,
tincturi sau alte extracte lichide, capsule
etc. Efectul modulator se va răspândi în
tot corpul și ne va ajuta să facem față mai
bine. Cele mai cunoscute plante utile în
această situație sunt: scoarța de salcie,
ghimbirul, boswellia, coada șoricelului,
salvia etc. Dozate bine și luate frecvent
atunci când există o problemă acută,
plantele medicinale pot da rezultate foarte

bune.
În cazul inflamațiilor acute din mediul

intestinal, anumite plante medicinale vor
scădea intensitatea diareei: scoarța de ulm,
psyllium, menta, cimbrul, oregano,
melissa, busuiocul etc. Dacă inflamațiile
sunt acompaniate de crampe ce provoacă
durere, vom adăuga plante care au pro-
prietăți antispasmodice, ca mușețel sau
coada șoricelului, care acționează asupra
mușchilor digestivi sau a uterului.

Dacă vorbim despre mediul vaginal,
plante medicinale ca frunzele de zmeur,
aloe, coada șoricelului, crețișoara, scoarța
de stejar, agrimonia, pătlagina etc. înceti-
nesc fluxul și calmează arsurile. Plantele
pot fi aplicate sub formă de băi locale și
vor fi acompaniate de ovule și/sau creme
cu acțiune antiinflamatorie și antibacteri-
ană.

Inflamația cronică
Inflamația cronică este foarte

silențioasă, la început ne aflăm în mod

constant „puțin inflamați”. Această infla-
mație se instalează întotdeauna pe un teren
propice și anume în zonele mai sensibile
din corp, care pe parcursul timpului și-au
pierdut din caracteristici. Când suntem
tineri, putem petrece ani de zile cu acest
tip de inflamație fără a avea semne. Dar
când ajungem la o anumită vârstă, ea în-
cepe să se facă simțită - poate fi o mică
durere la nivelul articulațiilor mâinilor
dimineața la trezire, se poate exprima prin
probleme ale pielii, probleme digestive
sau migrene. Poate fi, de asemenea, o in-
flamație a gingiilor, a membranelor mu-
coase respiratorii, constant iritate datorită
unui component alergic necunoscut, sau o
intoleranță alimentară.

Ce plante antiinflamatoare
putem folosi pentru
inflamația cronică?

Rădăcina mea preferată rămâne
turmericul sub formă de capsule sau pudră
adăugată în sucuri și în alimentație. Ghim-
birul este și el foarte util, alături de roz-
marin. De asemenea și crețușca, frunzele
de cassis și spilcuța.

Cum vom consuma aceste plante?
Timp de o săptămână și apoi vom re-
nunța? Nu, ne aflăm în inflamație cronică,
deci le vom consuma pe termen lung, mai
ales când suferim de o boală degenerativă
cronică.

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți
avizul medicului de familie, farmacistului
sau terapeutului înainte de a începe orice
cură naturistă, pentru a beneficia din plin
de efectele extraordinare ale ingredien-
telor pe care le folosiți și a le evita pe cele
potențial adverse.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Natu-
ropați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514-240-
4940.

Plante medicinale pentru prevenirea și
tratarea in�amației

Dozate bine și luate frecvent atunci când există o problemă acută, plantele medicinale pot
da rezultate foarte bune. În caz de inflamație cronică, remediile naturale trebuie luate pe
termen lung, mai ales când suferim de o boală degenerativă cronică.



Vineri 7 mai 2021Vineri 7 mai 2021 ■ PAG. 13PAG. 131313 NUTRI	IE & SĂNĂTATE

Dieta zilnică a multora dintre
noi nu conferă un aport adec-
vat de nutrienți. În timp, o de-
ficiență a unora dintre
aceștia, considerați vitali,
poate afecta sănătatea în
diferite moduri, de la dantură
și oase, la inimă, sistem di-
gestiv, mușchi, tensiune arte-
rială, greutate și multe altele.

Sfaturile privind nutriția creează dese-
ori confuzie: mâncați mai puțin din alimen-
tul x și mai mult din alimentul y;
asigurați-vă că aveți suficient din nutrietul
z - dar nu prea mult etc. Care sunt nutrienții
de care avem cu adevărat nevoie și în ce
cantitate? Și care sunt substanțele nutritive
cheie care sunt deficitare la majoritatea oa-
menilor? Răspunsurile mai jos, inspirate de
un articol publicat de Harvard Medical
School.

Deficiențele nutritive
Vitaminele și mineralele sunt micronu-

trienți esențiali pentru ca organismul nostru
să funcționeze optim. Deși este posibil să-i
obținem, în mare parte, mâncând echilibrat,
dieta occidentală tipică este săracă în mai
mulți nutrienți foarte importanți. Printre
cele mai comune deficiențe sunt cele de cal-
ciu, magneziu, potasiu și vitamina D, la
care se adaugă și lipsa fibrelor alimentare.

Nutrienți de bază pentru o
alimentație sănătoasă

Acești cinci nutrienți trebuie introduși

în cantități optime în dieta zilnică, astfel
încât să ne menținem o stare de sănătate
bună până la adânci bătrâneți.

Cantitățile fiecărui nutrient se bazează
pe aportul zilnic de calorii recomandat pen-
tru adulți, bărbați și femei, care nu au
nevoie să slăbească sau să ia în greutate.
De exemplu:
● Femeile cu vârste cuprinse între 19 și 50
de ani ar trebui să consume 1,800 - 2,000
de calorii zilnic; peste 51 de ani, numărul
caloriilor ar trebui să se situeze la 1,600.
● Bărbații cu vârste cuprinse între 19 și 50
de ani ar trebui să se încadreze între 2,200
- 2,400 de calorii, iar cei cu vârsta de peste
51 de ani să se limiteze la 2,000 de calorii.

Desigur, nevoile de calorii sunt indivi-
duale, depinzând de stilul de viață al
fiecăruia. Totuși, aceste cifre oferă niște es-
timări rezonabile.

Mâncarea este întotdeauna sursa care
trebuie privilegiată pentru a ne asigura
necesarul de nutrienți. Dacă însă, din varii
motive, nu puteți consuma alimentele su-
gerate în continuare, consultați medicul de
familie pentru a vedea dacă suplimentele
constituie o opțiune valabilă pentru dvs.
Atenție însă, cantitățile listate pentru aceste
alimente nu reprezintă neapărat porțiile zil-
nice recomandate.

Calciu
Calciul este mineralul cel mai important

și cel mai abundent din organism. Aproape
toate celulele noastre folosesc, într-un fel
sau altul, calciu. Organismul are nevoie de
acest mineral pentru circulația sângelui,
pentru a mișca mușchii și a elibera hor-
moni.

Calciul ajută, de asemenea, la trans-

portul mesajelor din creier către alte părți
ale corpului. El este vital pentru sănătatea
dinților și a oaselor, pe care le face puter-
nice și dense. Oasele sunt, de fapt, rezer-
vorul de calciu al organismului, în sistemul
osos fiind depozitată cea mai mare cantitate
de calciu. Dacă dieta dvs. nu este suficient
de bogată în acest nutrient, organismul îl va
lua din oase. Este deosebit de important ca
femeile sa obțină cantități adecvate de cal-
ciu pentru a reduce riscul de osteoporoză șl
de a limita incidența fracturilor.
De cât avem nevoie: Doza zilnică reco-
mandată este între 1,000 și 1,200 de
miligrame (mg) pentru femei și de 1,000
mg pentru bărbați.
Exemple de alimente bogate în calciu: 225
gr de iaurt natur, cu un conținut scăzut de
grăsimi: 485 mg; o cană de lapte de soia:
cca 305 mg; o cană de spanac gătit: 245;
jumătate de cană de tofu: 435 mg.

Potasiu
Potasiul este un electrolit care ajută

mușchii să se contracte, nervii să
funcționeze și bătăile inimii să rămână re-
gulate. Ajută, de asemenea, la transportul
nutrienților în celule și la eliminarea
deșeurilor din celule. O dietă bogată în
potasiu ajută la compensarea unora dintre
efectele nocive ale sodiului asupra tensiu-
nii arteriale.

Rinichii sunt cei care contribuie la
menținerea cantității corecte de potasiu în
organism. În cazul bolilor cronice de
rinichi, este posibil ca aceștia să nu înde-
părteze extra potasiul din sânge. De aseme-
nea, unele medicamente pot crește nivelul
de potasiu. În aceste cazuri, este nevoie de
o dietă specială pentru a reduce cantitatea
de potasiu consumată.
De cât avem nevoie: femei - 2,600 mg; băr-
bați - 3,400 mg.

Exemple de alimente bogate în potasiu: o
cană de fasole Lima gătită: 970 mg; un
cartof mediu la cuptor, cu coajă: 925 mg; o
banană: 450 mg; un avocado: 975 mg.

Magneziu
Magneziul este important pentru nu-

meroase procese care au loc în organism,
precum reglarea funcției musculare și ner-
voase, a nivelului zahărului din sânge, ten-
siunii arteriale și producției de proteine, os
și ADN. Acest mineral esențial ajută la
menținerea unui ritm cardiac constant și
susține un sistem imunitar sănătos. El este
implicat și în dezvoltarea și menținerea
sănătății oaselor.
De cât avem nevoie: femei - 310 - 320 mg;
bărbați - 400 - 420 mg.
Exemple de alimente bogate în magneziu:
o lingură de semințe de susan: 32 mg; 100
de grame de sfeclă elvețiană sau mangold
(swiss chard): 81 mg; 100 de grame de
semințe de dovleac: 262 mg; 100 de grame
de spanac: 79 mg; ciocolată neagră 100 gr:
228 mg.

Vitamina D
Vitamina D este esențială pentru sănă-

tatea oaselor, promovând absorbția calciu-
lui. Vitamina D crește imunitatea și poate
reduce riscul apariției bolilor de inimă și a
diabetului, fiind asociată și cu un risc mai
mic de cancer în stadiu avansat. Ea con-
tribuie la ameliorarea simptomelor depre-
siei și poate chiar ajuta la combaterea
kilogramelor în plus.
De cât avem nevoie: femei și bărbați până
în 70 de ani: 600 unități internaționale
(UI); peste 71 de ani: 800 UI.

Vitamina D este sintetizată în mod na-
tural prin expunerea la soare, însă cum
soarele cauzează îmbătrânirea prematură a
pielii și crește riscul de cancer de piele,
specialiștii recomandă obținerea acestui
nutrient în special pe cale alimentară sau
cu ajutorul unui supliment.
Exemple de alimente bogate în vitamina
D: 85 de gr de somon - între 380 și 570 de
UI; 85 de gr de ton în conservă - 230 UI; o
cană de lapte de soia neîndulcit - 119 UI;
225 gr de iaurt natur, cu un conținut scăzut
de grăsimi - 115 UI.

Fibre alimentare
Rolul acestora este de a menține sis-

temul digestiv sănătos. Fibrele ajută la
menținerea unei greutăți corporale normale
și reduc riscul de diabet, boli de inimă și
anumite tipuri de cancer.
De cât avem nevoie: femei - între 22 și 28
de gr; bărbați - între 28 și 34 de gr.
Exemple de alimente bogate în fibre: o cană
de fasole neagră: 15 gr; o cană de fructe de
pădure (zmeură, mure, afine): între 6,2 și 8
gr; ½ cană de linte: 8 gr; 6 prune uscate: 12
gr. ACCENT MONTREAL

Cinci nutrienți esențiali pentru sănătate care
v-ar putea lipsi din dietă

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



Vineri 7 mai 2021Vineri 7 mai 2021 ■ PAG. 14PAG. 141414 GRANI�ELE GÂNDIRII

Anumite obiecte, descoperite
de-a lungul și de-a latul pla-
netei, par să sfideze orice ex-
plicaţie rațională. Ne vom
înarma așadar cu un târnăcop
şi o lopată pentru a scoate la
iveală din străfundul pămân-
tului lucruri ce nu ar trebui să
se afle acolo. Ba chiar, la o
analiză mai aprofundată,
acestea cu siguranţă nu ar
trebui să fie acolo.

De-a lungul istoriei, căutătorii de arte-
facte, amatori şi profesionişti, au des-
coperit obiecte care par a fi moderne sau
realizate din materiale moderne, doar că
acestea se află în interiorul unor straturi
vechi de pământ sau în locuri unde ele nu
ar fi putut exista în mod normal. Aceste
obiecte au devenit cunoscute sub numele
de out of place artifacts (artefacte inex-
plicabile) sau mai pe scurt OOPArt. Prin
definiţie, un OOPArt este un obiect care
contrazice modul actual de înțelegere a is-
toriei. Unii merg chiar mai departe şi
afirmă că aceste obiecte dovedesc că isto-
ria se înșală.

Vom arunca o privire mai atentă către
unele dintre cele mai renumite OOPArt
pentru a vedea ce se cunoaşte despre ele și
a determina dacă avem suficiente infor-
maţii pentru a concluziona că istoria cunos-
cută este greşită. Multe dintre acestea sunt

lucrări de artă - gravuri sau sculpturi - care
înfăţişează lucruri ambigue, motiv pentru
care au fost interpretate ca inexplicabile.

Un exemplu în acest sens este o pic-
togramă din Egipt despre care unii afirmă
că arată o lampă electrică. Ele nu vor fi in-
cluse în această analiză, deoarece ele sunt,
cel mai probabil, doar nişte interpretări
greşite. Vom căuta în schimb dovezi au-
tentice pentru acele obiecte care, în mod
normal n-ar putea și n-ar trebui să existe,
dar cu toate acestea ele există.

Țevile Baigong sunt printre cele mai
cunoscute obiecte considerate out of place.
Despre ele s-a spus că ar reprezenta o reţea
de ţevi metalice îngropate în roca muntelui
Baigong şi care ar avea o vechime de
150.000 de ani. Unii cred că ele ar
reprezenta dovada existenţei unei culturi
antice a extratereştrilor; alţii, care le-au și
studiat, susțin că ele nu ar fi nişte ţevi ci
pur şi simplu lemn și bambus pietrificat
care a ajuns în bazinul unui râu şi care mai
târziu s-a solidificat.

Nu toate aceste obiecte se dovedesc
însă a fi erori de identificare. De exemplu,
Dispozitivul din Antikythera este un arte-
fact grecesc, un mecanism de precizie găsit
în epava unei nave naufragiate. Existența
sa a relevat un decalaj de circa 1.000 de ani
între știința necesară pentru a produce acest
mecanism și ceea ce credeam noi că era
nivelul de cunoștințe al epocii. Des-
coperirea Dispozitivului din Antikythera a
fost foarte importantă, schimbându-ne
modul în care înţelegem tehnologia antică.
Între timp, au fost găsite și alte artefacte
care au contribuit la o mai bună înțelegere
a epocii.

Acesta este modelul pe care sperăm să-

l putem vedea la toate obiectele candidate
la statutul de OOPArts. Nu erori de identi-
ficare, nimic deschis multiplelor inter-
pretări, ci doar dovezi solide care modifică
înţelegerea noastră asupra istoriei. Deci,
haideți să vedem dacă alte exemple cele-
bre de obiecte ce se consideră că fac parte
din categoria OOPArts se potrivesc acestor
cerinţe.

Artefactul Corso
În anul 1961, trei persoane au plecat în

căutarea unor geode şi alte roci interesante
pentru magazinul lor de roci şi pietre
preţioase din Olancha, California - o loca-
litate ceva mai mare ca un popas de
camioane, aflată în Owens Valley, la vest
de Death Valley. Atunci când, cu ajutorul
unui disc de diamant, au încercat să
secționeze geodele pe care le-au găsit, una
dintre acestea a blocat lama de tăiere: avea
o bucată de metal în centrul său.

Respectiva geodă a devenit cunoscută
sub numele de artefactul Coso, după nu-
mele lanţului muntos în care a fost găsită.
Colecţionarii de bujii sunt de acord asupra
faptului că obiectul aflat în interiorul rocii,
aşa cum se poate vedea într-o imagine
obţinută cu ajutorul razelor X, este o bujie
Champion din anii ’20. Pentru a se forma,
aceste roci au nevoie de mult timp, cu si-
guranţă mult mai mult de 40 de ani. În
consecinţă, artefactul Coso a devenit o
emblemă pentru obiectele OOPArts şi se
crede că el reprezintă o problemă de nere-
zolvat.

Din păcate, adevăratul secret al arte-
factului Coso este că nu ştim absolut
nimic despre el. Artefactul a dispărut și ni-

meni nu mai poate da de vreunul cei trei
care l-au descoperit. Nicio analiză se-
rioasă nu a fost făcută asupra lui atunci
când a existat. Doar o singură persoană
l-a examinat: Ron Calais, adept al unei re-
ligii care spune că Universul, Pământul și
viața pe planeta noastră au fost create prin
acte directe ale lui Dumnezeu acum mai
puțin de 10,000 de ani (Young Earth Cre-
ationism). El l-ar fi radiografiat și fo-
tografiat.

Nimeni nu a studiat vreodată într-un
mod corespunzător materialul în care a
fost învelit acest obiect, dar cei care l-au
descoperit l-au descris ca fiind „lut călit”,
iar când l-au tăiat duritatea lui s-a dovedit
a fi de numai trei unităţi pe scara Mohs. În
compoziția sa s-au găsit scoici fosilizate,
pietricele, un cui şi o şaibă.

Din păcate, deci, artefactul Coso nu
reprezintă un mister. Resturi vechi, coro-
date, din minele locale s-au acumulat în
niște sedimente întărite; din ce știm, prac-
tic nu există nimic de verificat. Nimic su-
ficient de remarcabil care să merite
căutarea noastră.

Pietrele Dropa
Acestea apar pe aproape fiecare listă cu

obiecte OOPArts. Pietrele Dropa sunt o
colecţie de 716 discuri de piatră găsite într-
o peşteră din China în anul 1938. Fiecare
dintre acestea ar fi ca un disc de fonograf,
având un șanț microscopic în formă de spi-
rală care ar fi, de fapt, o carte scrisă în mici
hieroglife.

Se spune că în anul 1938 (alte surse
afirmă că în 1937), profesorul de arheolo-
gie Chi Pu Tei, aflat într-o expediție, a des-
coperit 716 schelete de 1,3 metri înălţime,
cu capete mari şi corpuri subţiri, în interi-
orul unor morminte puţin adânci aflate în
nişte peşteri ciudate, perfect dreptunghiu-
lare. Alături de fiecare schelet era îngropat
şi câte un disc de piatră. Profesorul Chi Pu
Tei le-a luat și le-a depozitat în secret, ele
rămânând ascunse până când, 20 de ani
mai târziu, un alt cercetător chinez, Tsum
Um Nui, le-a redescoperit. Acesta le-a
tradus, rezultatul fiind o poveste fantastică
cu o navă spaţială care s-a prăbușit cu mii
de ani în dând naștere culturii Dropa (sau
Dzopa).

Mai târziu, diverşi autori de literatură
dedicată OZN-urilor au adăugat propriile
lor interpretări în legătură cu acest subiect
- oameni de ştiinţă care ar fi achiziţionat o
parte dintre pietre, autori de literatură OZN
i-ar fi vizitat pe ruşi şi ar fi obţinut fo-
tografii etc. Un fapt rămâne însă cert: nicio
dovadă cu privire la existenţa acestor
pietre, a peşterilor sau a scheletelor nu a
fost prezentată, iar existența lui Chi Pu Tei
și a lui Tsum Um Nui nu este consemnată
nicăieri în afara literaturii OZN.

Artefacte „inexplicabile”.
SCEPTICUS

Artefactul Coso a dispărut și nimeni nu poate da de urma celor care l-au descoperit.
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Mit sau adevăr?
Pietrele Dropa şi povestea provenienţei

lor din spaţiul cosmic au apărut pentru
prima oară în anul 1960 în revista literară
rusă Literaturnaya Gazeta. Autorii au fost
doi scriitori ruşi de literatură science-
fiction, Valentin Rich şi Mikhail Cher-
nenko. De atunci, mai mulți autori de lite-
ratură OZN s-au referit la acest subiect şi
au adăugat propriile lor interpretări, dar
toate dovezile disponibile ne spun că
această poveste nu a fost niciodată nimic
altceva decât o pură ficţiune.

Componenete ale unui
mecanism rusesc închistate
în rocă

Nici în ziua de azi nu suntem imuni la
informaţii dubioase cu privire la obiectele
OOPArts. În 2012 au fost difuzate în
întreaga lume o serie de fotografii ce păreau
a prezenta nişte angrenaje mecanice încor-
porate în roci străvechi. Acestea au fost
găsite în peninsula Kamceatka din Rusia, în
straturi de rocă având o vechime de 400
milioane de ani. La scurt timp după publi-
carea fotografiilor, câțiva ufologi ruși s-au
deplasat în acele locuri pentru a obţine mai
multe dovezi. Ei au publicat o fotografie a
ceea ce părea a fi o tijă filetată care, de
asemenea, a fost găsită închistată într-o bu-
cată de stâncă.

Înainte ca tam-tamul generat de această
descoperire să se liniştească, o piesă din
metal prelucrat care arăta ca o roată dinţată
a fost găsită într-o mină de cărbune din
Vladivostok. Știrea a făcut înconjurul lumii.
Să fie oare adevărat că a existat o tehnolo-
gie avansată cu milioane de ani în urmă sau
s-ar putea găsi alte explicaţii pentru aceste
obiecte?

Se pare că toată nebunia a fost de-
clanşată de o mistificare. Fotografia cu an-
grenajele din Kamceatka s-a dovedit a fi o
fotografie mai veche a unor crinoide fosi-
lizate. Crinoidele (n.t. Crini-de-mare) sunt o
clasă de animale marine de tipul viermilor,
care cu milioane de ani în urmă erau mult
mai frecvent întâlnite pe fundul mărilor și
aveau tulpini lungi. Unele depuneri de cal-
car sunt alcătuite aproape în întregime din
aceste tulpini, care se desfac cu uşurinţă sub
forma unor discuri având cute uniform dis-
tanţate în jurul marginilor lor. Geologii

le-au recunoscut imediat.
Nu și vânătorii ruşi de OZN-uri, care

atunci când au vizitat Kamceatka, au găsit
alte tulpini lipite de crinoide fosilizate ce
arătau, pentru profani, ca un segment de tijă
filetată. Au trimis fotografiile presei, fără să
se uite la liniile din jurul tulpinii. Dacă ar fi
făcut-o, ar fi descoperit că straturile com-
ponente erau separate şi că nu era niciun
filet ca al unui şurub care să înconjoare
tulpina.

Ulterior, în anul 2013, a fost publicată
imaginea unui dinte de angrenaj de roată
dințată, frumos prelucrat și șlefuit, într-o
bucată de cărbune. A făcut acest obiect
parte dintr-o mașinărie avansată, îngropată
într-un zăcământ de cărbune? Nu prea. În
primul rând pentru că respectivul obiect a
fost descoperit în afara minei, în cărbunele
procesat, nu în mină. În al doilea rând, pen-
tru că nimeni, nicăieri, nu a mai găsit vreun
alt component ale presupusei mașinării.

În speculațiile inițiale s-a evidențiat fap-
tul că obiectul arăta aproape la fel cu
cristalele de bismut, care iau forme unghi-
ulare asemănătoare unora ce ar putea fi fa-
bricate de om. Chiar mai probabil, ar fi
putut fi vorba de pirită, care cristalizează,
de asemenea, în acest mod şi care este
frecvent întâlnită în cărbune. Presa din

Rusia a susţinut însă că materialul din care
era alcătuit dintele respectiv a fost identifi-
cat că fiind aluminiu, ceea ce elimină posi-
bilitatea unor cristale naturale, dar
sugerează cea mai simplă și probabilă ex-
plicație: o bucată dintr-un echipament
minier care s-a rupt undeva între mină şi
locul de procesare al cărbunelui. Nu avem
un răspuns cert, deoarece artefactul nu a
fost prezentat pentru examinare în afara
Rusiei, dar în același timp nici nu avem
prea multe motive să fim foarte entuzias-
maţi de acesta.

Și multe altele...
Literatura de specialitate este plină de

astfel de relatări, însă niciuna nu vorbeşte
despre artefacte care există și în prezent şi
care pot fi studiate. Într-un articol de ziar
din 1844 se vorbește de niște muncitori din
Scoţia care au găsit un fir de aur încorporat
într-o rocă aflată la aproape 250 de metri în
subteran. Un ziar din anul 1851 relatează că
în California un cui a căzut dintr-o bucată
de cuarţ în timp ce aceasta a fost tăiată. O
altă ştire din 1891, ce provine din Illinois, a
anunţat că o femeie a găsit un lanţ de aur
încorporat într-o masă de cărbune. Toate
sunt anecdote distractive, complet lipsite de

dovezi, ce nu pot fi verificate. Ele nu sunt
deloc diferite de relatările nefondate și ama-
toricești care vorbesc de broaşte vii ce sar
din interiorul unor pietre tăiate. Ce motiv
am avea să credem că aceste lucruri chiar
s-au întâmplat aşa cum au fost ele enunțate
la a doua sau chiar a treia mână, compara-
tiv cu probabilitatea ca cineva din acest lanţ
de relatări să se fi înşelat?

În alte cazuri povestirile au fost scoase
din context sau au fost prezentate într-un
mod distorsionat. Un exemplu în acest sens
este așa-numitul „Dorchester Pot”, prezen-
tat în Scientific American în anul 1851 ca
fiind un vas ornat din metal, scos la
suprafață - în bucăți - datorită unei explozii
provocată de nişte muncitori. Sună
convingător, dar o lectură completă a arti-
colului arată că acesta nu a promovat în-
tâmplarea ca pe un eveniment real, ci mai
degrabă ca pe o întrebare legată de urmă-
torul fapt: de ce colecţionarul unor astfel de
obiecte ar putea fi mai în măsură să sta-
bilească faptul că acel vas a provenit de sub
pământ decât ar fi putut-o face un fierar
care ar fi fost de fapt de faţă atunci când a
fost găsit acel obiect şi care nu ar fi anunţat
nicio astfel de ştire extraordinară?

Adevărul este că, până în prezent, toate
aceste obiecte OOPArts nu au rezistat vre-
unei analize riguroase. Exemple testabile,
cum ar fi Mecanismul Antikythera, se
potrivesc cu modul în care înţelegem isto-
ria, reușind, în cele mai bune cazuri, să îm-
bunătăţească această înțelegere. Restul s-au
dovedit a fi basme inexistente (Pietrele
Dropa), relatări senzaţionaliste privind
obiecte obişnuite (artefactul Coso) sau
povești ce se încadrează în discursurile
adepților Pământului tânăr, ufologilor sau
oricărui alt grup ce dă la o parte ştiinţa în
favoarea ideologiei.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Out of Place Artifacts” de
Brian Dunning, a apărut pe skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a ști-
inței și de demontare a miturilor pseudoști-
ințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una desti-
nată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul tu-
turor pot dona la: www.scientia.ro.

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
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SCEPTICUS

Povestea provenienței Pietrelor Dropa de la o civilizație extraterestră a apărut în 1960.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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O anumită formă de materie
întunecată – bosoni cu mase
foarte mici – ar avea ca efect
încetinirea rotației unei găuri
negre.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Materia întunecată
este la ora actuală un
mare mister: ea ar fi
cea care face ca stelele
din periferia galaxiilor
să aibă o rotație mai
rapidă decât ar fi de
așteptat considerând

doar forța gravitațională exercitată de ma-
teria vizibilă. În același timp, materia în-
tunecată ar fi și acea materie care
funcționează că o lentilă gravitațională
mai puternică decât cea dată de materia
normală, deformând geometria spațiului și
a timpului.

Se crede că această materie în-
tunecată ar fi compusă din particule încă
nedescoperite - particule cu masă foarte
mare sau, dimpotrivă, foarte mică. Mai
multe experimente, atât la acceleratoarele
de particule, cât și în laboratoarele subte-
rane încearcă să le descopere. La accelera-
toare se încearcă acest lucru prin ciocniri
de mare energie a fasciculelor; în labora-
toarele subterane se încearcă măsurarea
materiei întunecate care ajunge din spațiu.

Materia întunecată ar putea să fie
însă compusă din particule de tip boson
(adică spin întreg sau zero), precum axi-
onii. Aceștia ar avea o masă atât de mică,

încât ar fi imposibil de măsurat cu
tehnologiile actuale. Din acest motiv se
caută noi metode pentru a măsura indirect
efectele existenței acestor bosoni cu masă
extrem de mică. Unul dintre ele ar fi înce-
tinirea rotației găurilor negre.

Găurile negre și efectele
bosonilor de masă mică

Găurile negre reprezintă, la rândul
lor, un mare mister: nu știm ce se găsește
în interiorul lor, întrucât nimic nu poate
ieși dintr-o gaură neagră – nici măcar lu-
mina. Le putem totuși studia fie prin radi-
ația materiei înghițite, fie prin măsurarea
undelor gravitaționale emise de sistemele
binare de găuri negre care se rotesc una în
jurul celeilalte și care, într-un final, se
unesc într-o unică gaură neagră cu masa
mai mare. Parte din masa inițială a
găurilor negre este transformată în ener-
gia undelor gravitaționale. Undele gravi-
taționale ne dau informații despre masa
găurilor negre și rotația lor. Ei bine, rotația
unei găuri negre ar putea avea de suferit
dacă există bosoni cu mase extrem de
mici.

Prin efecte cuantice (superradianța)
bosonii ar duce la încetinirea vitezei de ro-
tație. Așadar, măsurarea rotației găurilor
negre poate să ne ajute să detectăm indi-
rect materia întunecată sau să punem li-
mite asupra masei bosonilor de materie
întunecată.

Undele gravitaționale
LIGO-VIRGO

Până în prezent antenele gravi-
taționale LIGO și VIRGO au măsurat zeci
de ciocniri de găuri negre cu mase între 10

și 70 de ori cea a Soarelui. Cele 45 de
evenimente măsurate au fost studiate în
detaliu pentru a se găsi eventuale urme ale
efectelor materiei întunecate. Rezultatele
studiului au fost publicate recent într-un
articol în Physical Review Letters.

Două dintre evenimentele studiate au
stârnit interesul cercetătorilor: GW190412
și GW190517, care au o viteză de rotație
foarte mare. Dacă bosoni cu mase ultra-
mici ar exista, atunci rotația acestor găuri
negre ar fi trebuit să fie de circa două ori
mai mică. Precum vampirii, bosonii ar tre-
bui să consume rotația găurilor negre.

Limite asupra masei
bosonilor de materie
întunecată

În final, în urma acestui studiu, au
fost eliminați bosonii cu mase în intervalul
(1.3-2.7) x 10 la puterea -13 electronvolți
(eV)! O masă extrem de mică - multe mi-
liarde de ori mai mică decât masa elec-
tronului. Totuși, acesta nu este decât
începutul, întrucât masa acestor bosoni ar
putea fi cuprinsă într-un interval mult mai
extins: între 10 la puterea -33 eV și 10 la
puterea -6 eV. Mai este încă mult de stu-
diat! Totuși, această cercetare arată cum
procesele cosmice pot contribui în fizica
particulelor elementare, în mod specific în
căutarea materiei întunecate.

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

Găurile negre folosite ca detectoare de
materie întunecată
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Despre bosoni
În ultima sută de ani s-au făcut progrese
semnificative în determinarea con-
stituenților atomilor, precum şi în deter-
minarea ori suspectarea existenţei unor
alte particule care completează tabloul
elementelor constitutive ale materiei.
Aceste componente care nu pot fi, după
opinia curentă, „sparte” în părţi şi mai
mici sunt denumite particule fundamen-
tale ori particule elementare.
Aceste particule elementare sunt îm-
părţite în două categorii: bosonii, parti-
cule forţă, cu spin întreg, și fermionii,
particule cu masă, clasificaţi în leptoni şi
quarcuri. Despre bosoni, mai jos.
Gravitonul. Este particula-forţă purtă-
toare a gravităţii, care este cea mai slabă
forţă. Nu există încă nicio dovadă expe-
rimentală că această particulă forţă
există, făcând din gravitaţie una dintre
problemele centrale ale fizicii moderne.
Fotonul. Este purtătorul radiaţiei elec-
tromagnetice, în întregul ei, incluzând
undele radio, lumina, razele x, razele
gama etc. Fotonul şi câmpul electromag-
netic asociat ţin atomii împreună. Forţa
electromagnetică este de asemenea res-
ponsabilă de interacţiunea dintre atomi şi
dintre molecule; fără aceasta, obiectele
nu ar avea consistenţă.
Bosonii slabi. W+, W- şi Z0 sunt bosonii
slabi, purtătorii forţei slabe. Forţa slabă
este responsabilă de dezintegrările ra-
dioactive, conducând la transformarea
unui quarc down în quarc up. Această
schimbare are ca efect transformarea
neutronului în proton, transformare în-
soţită de eliberarea unui electron. De
asemenea, forţa slabă poate transforma
un proton într-un neutron. Bosonii purtă-
tori ai forţei slabe au fost descoperiţi în
1983.
Gluonul. Este purtătorul forţei tari şi
acţionează la distanţe foarte mici de
aproximativ 10-13 cm. Forţa tare ţine
quarcurile la un loc formând protonii şi
neutronii. De asemenea, forţa tare ţine la
un loc protonii şi neutronii ce formează
nucleul atomului. În lipsa acestei forţe,
protonii, graţie forţei de respingere cre-
ată de sarcina lor pozitivă, s-ar îndepărta
unii de alţii. Primele indicii despre exis-
tenţa gluonilor au apărut la un laborator
din Hamburg, în 1979.
Bosonul Higgs. Este particula care dă
masă oricărei substanțe. Bosonii Higgs
sunt cei care aduc greutatea în compo-
nența subparticulelor și de acolo în a
oricărui obiect din univers. Denumit
„particula Dumnezeu” tocmai pentru că
modelează tot ceea ce ne înconjoară,
bosonul Higgs a fost descoperit în 2012,
după căutări ce au durat aproape 50 de
ani.

O imagine artistică a rotației unei găuri negre. Ilustrație: Sci-News.com.
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Grădiniță în mediu familial în zona
Notre-Dame-de-Grâce caută asistentă
(cu sau fără experiență). Contact:
Manuela, 514-758-7681.

Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (Rive-
Sud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.

Caut ajutor în construcții, în special
pentru dulapuri de bucătărie. Experiența
un atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie,
onestă și cu experiență, pentru o familie
care locuiește într-un apartament în zona
Côte-des-Neiges, de două sau trei ori pe
săptămână. Un nivel minim de franceză
sau engleză este acceptabil. Sunați la
514-731-2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, per-
soană harnică și disponibilă, în bună
formă fi-zică, spirit de echipă, muncă la
exterior, permis de conducere valid (posi-
bilitate de a face parte din echipele noas-
tre de deszăpezire în timpul iernii). Postul
este la timp plin, permanent, cu salariu
competitiv și asigurare colectivă. Loc:
Montreal și împrejurimi (punct de întâl-
nire la Laval). Data de început: imediat.
Scrieți-ne la info@genexinc.ca sau con-
tactați-ne la 450-963-2990 (lăsați un
mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport
și cărat diverse (manutention), ajutor la
instalare de pavaj și alte materiale,
plantare, punerea plăcilor de gazon și alte
sarcini conexe. Calificări: experiență în
amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de con-
ducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în
timpul iernii). Postul este la timp plin,
permanent, cu salariu competitiv și asi-
gurare colectivă. Locul de desfășurare:
Montreal și împrejurimi (punct de întâl-
nire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau tel: 450-963-2990.
(lăsați un mesaj).

Compania Bordic Expert Ménage caută
să angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani)
pentru a face curat în birouri. Plata ofi-
cial, cu cec, 15$/oră. Contactați Eugen la
expertmenage@bordic.com sau la 514-
799-6864.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, mena-

jere și îngrijitoare, caută candidați/can-
didate pentru familii în regiunea Mon-
treal și Laval. Candidata/candidatul ideal
are cel puțin 6 luni de experiență, este re-
sponsabilă și posedă referințe verifica-
bile. Familiile cu care lucrăm au nevoi
diferite, astfel că Regency Nannies poate
oferi frecvent posturi la timp parțial și
plin. Persoanele care doresc să lucreze în
acest domeniu, într-un mediu plăcut și
stimulant, sunt rugate să sune la tel:
514-344-0099, Elsa.

Firmă cu 13 ani de experiență în dome-
niul construcțiilor și renovărilor caută
muncitori. Plata este negociabilă, în
funcție de experiență. Informații supli-
mentare la: www.renoroca.ca. Contact:
renoroca_inc@yahoo.com sau 514-575-
2939.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și
renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

Vând Istoria Literaturii Române de G.
Călinescu, ediția originală din 1941, preț
100$ și vitrină retro din lemn de nuc și
mahon, cu cheie pentru uși, preț 250$.
Tel: 514-502-7315.

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită.

Informații suplimentare: 514-575-9377.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou An-
grignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și par-
care exterioară gratuită. Info: 514-575-
9377, Ina.

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație
de autobuz, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane li-
niștite, ideal cuplu, nefumători. 890$/
lună. Sunați la 514-465-4877.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de stația de metrou Place des
Arts, complet renovate, totul inclus.
Spălătorie și ascensor în imobil.
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. Stație de
autobuz în fața blocului, situat la 5
minute pe jos de complexul Forest. Tel:
514-683-3003.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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,
Montreal, 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 Sfântu-
lui 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 cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. 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.

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.

50.00

VÂNZĂRI

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

EEcchhiippeellee  aauu  pprriimmiitt  mmaaii
ppuuțțiinnii  bbaannii  ddee  llaa  UUEEFFAA
îînn  sseezzoonnuull  22001199//22002200

Forul de conducere al fot-
balului european şi-a anunţat
bilanţul economic pentru ul-
timul sezon, 2019/2020, iar
echipele au primit cu jumă-
tate de miliard de euro mai
puțin din partea UEFA, după
cum informează HotNews.ro.

În timp ce cluburile au
împărţit 3,093 miliarde de
euro între ele în sezonul
2018/19, această sumă s-a
redus la 2,417 miliarde de
euro în următoarea cam-
panie.

Veniturile obţinute de
echipele din Liga Campi-
onilor au scăzut și ele de la
1,96 miliarde de euro la 1,64
miliarde de euro, în timp ce
în Europa League, suma de
559 milioane de euro din
2018/2019 a coborât la 478
milioane de euro în ediţia ur-
mătoare.

În ceea ce priveşte Liga
Naţiunilor, de la 551 mi-
lioane de euro câştigaţi în
2018/19, premiile totale s-au
redus la 278 milioane de euro
în sezonul următor.

Dintre echipele care au
evoluat în Liga Campionilor

sezonul trecut, finalista Paris
Saint-Germain a câştigat cea
mai mare sumă, 126,80 mi-
lioane de euro, urmată în-
deaproape de campioana
sezonului trecut, Bayern
Munchen, cu 125,45 mi-
lioane de euro.

În Europa de Est, Slavia
Praga, echipa lui Nicolae
Stanciu, a încasat 18,274
milioane de euro.

Lider din punct de vedere
al premiilor este în această
parte a Europei Şahtior
Doneţk, cu 43,12 milioane de
euro.

Ţinând cont de aceste
scăderi în încasări, este de
înţeles de ce cluburile mari
au apelat la proiectul
Superligii europene, men-
ționează aceeași sursă citată.
Fiecare club ar fi câştigat 300
de milioane de euro pentru a
intra în Superligă, iar 400 de
milioane de euro ar fi fost
acordate câştigătoarei fie-
cărei ediţii. În schimb,
cluburile au primit o treime
din această sumă în cel mai
bun caz prin participarea lor
în Liga Campionilor.

FOTBAL

Jocurile Olimpice de la Tokyo
(23 iulie - 8 august) ar putea avea
loc cu porţile închise, a declarat
conducătoarea comitetului de
organizare japonez, Seiko
Hashimoto, cu mai puţin de trei
luni înaintea startului evenimentu-
lui amânat cu un an din cauza pan-
demiei de coronavirus.

Seiko Hashimoto, care a pre-
luat preşedinţia comitetului Tokyo-
2021 în luna februarie, după
demisia forţată a predecesorului
său din cauza unui scandal de

sexism, a declarat că organizatorii
vor face orice pentru ca Jocurile să
nu fie anulate, menționează Ager-
pres.

Ea a avertizat că „ar putea exis-
ta o situaţie în care nu am putea
autoriza prezenţa spectatorilor”,
adăugând că Jocurile vor fi un suc-
ces doar dacă organizatorii vor
putea proteja în totalitate specta-
torii şi populaţia japoneză.

Confruntaţi cu incertitudinea
legată de evoluţia pandemiei de
Covid-19, organizatorii au amânat

până în iunie decizia privind
prezenţa sau nu a spectatorilor lo-
cali.

Oficialii niponi hotărâseră deja,
în luna martie, să interzică prezenţa
spectatorilor veniţi din străinătate,
o premieră în istoria competiţiei.

În Japonia, Tokyo şi alt trei de-
partamente au fost plasate recent în
stare de urgenţă pentru a treia oară,
din cauza creşterii cazurilor de in-
fectare cu coronavirus, situaţie care
impune ca evenimentele sportive
să aibă loc cu porţile închise.

JO de la Tokyo ar putea avea loc
fără spectatori 

JOCURI OLIMPICE

Publicul va avea acces la
turneele ATP şi WTA de la
Roma  începând cu faza op-
timilor de finală, după cum a
anunțat Ministerul italian al
Sporturilor, care a precizat că
vor fi ocupate până la 25%
din locurile fiecărei arene.

Roma găzduieşte între 8
și 16 mai două turnee, unul
masculin de 1,000 de puncte
şi altul feminin, de 900 de
puncte. Dintre românce, doar
Simona Halep a fost direct
acceptată pe tabloul princi-

pal. Ea va fi cap de serie
numărul 3, după australianca
Ashleigh Barty şi japoneza
Naomi Osaka, informează
HotNews.ro.

Anul trecut, turneul de la
Roma a fost amânat din mai
în septembrie, din cauza pan-
demiei de coronavirus. Si-
mona Halep este deţinătoarea
trofeului la feminin, după ce
a trecut în finală, cu scorul de
6-0, 2-1, abandon, de jucă-
toarea cehă Karolina
Pliskova.

PPaattrruu  aattlleețții,,  pprriinnttrree  ccaarree  oo  ttrriippllăă  
ccaammppiiooaannăă  mmoonnddiiaallăă,,  vvoorr  ccoonnccuurraa  ssuubb
ddrraappeell  nneeuuttrruu  llaa  JJOO

Maria Lasițkene, triplă cam-
pioană mondială la săritură în
înălţime, și alți trei atleți ruși -
Anjelika Sidorova, campioană mon-
dială en titre la săritura cu prăjina,
Ilia Ivaniuk (înălţime) şi Aksana
Gataullina (prăjină) - vor putea con-
cura la competiţiile internaţionale
din 2021, inclusiv Jocurile Olimpice
de la Tokyo, sub drapel neutru.

Anunțul a fost făcut de Fede-
raţia internaţională de atletism, ci-
tată de Agerpres. Astfel, zece atleţi
ruşi vor fi autorizaţi să participe ca
neutri la întrecerile olimpice.

World Athletics a decis în luna
martie să relanseze procesul de
atribuire a statutului de „atlet neutru
autorizat” (ANA), care permite
sportivilor ruşi să concureze în afara

ţării lor în condiţii stricte de res-
pectare a regulilor antidoping.

Sistemul a fost suspendat în
noiembrie 2019, după ce Federaţia
rusă de atletism (Rusaf) a fost
acuzată că a încercat să-l ajute pe
săritorul în înălţime Danil Lisenko,
prin furnizarea de documente false
pentru a justifica absenţa localizării
lui pentru controalele doping ino-
pinate.

În luna decembrie a anului tre-
cut, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a
decis reducerea suspendării Rusiei
de la patru ani la doi ani din marile
competiţii internaţionale.

Jocurile Olimpice de la Tokyo,
amânate cu un an din cauza pan-
demiei, se vor desfășura anul acesta
în perioada 23 iulie - 8 august.

TTuurrnneeuull  ddee  llaa  RRoommaa::
SSppeeccttaattoorriiii  vvoorr  aavveeaa
aacccceess  îînn  ttrriibbuunnee  ddiinn
ffaazzaa  ooppttiimmiilloorr

TENIS

Maria Lasițkene
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Formă
maximă! Ai o vitalitate de

invidiat şi un moral de zile mari. Dragoste:
Este posibil să apară o nouă legătură, care,
chiar dacă nu va fi de durată, se anunţă
plină de pasiune. Financiar: Este posibil să
ai un câştig financiar prin intermediul
serviciului.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Posibile di-
ficultăţi de motricitate şi

coordonare a mişcărilor. Dragoste: Există o
tendinţă către idealism şi confuzie în
dragoste, care te face să nu vezi lucrurile
prea clar şi te expune la dezamăgiri.
Financiar: Un eveniment neprevăzut te va
afecta și te va face să-ți reduci cheltuielile.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Sistemul
nervos şi cel respirator sunt
sensibile şi trebuie mena-

jate. Dragoste: Chiar dacă nu-ţi convine
modul partenerului de a relaţiona cu tine,
poţi găsi cuvinte mult mai diplomate pentru
a-i atrage atenţia. Financiar: Nu se produc
evenimente semnificative care să influenţeze
starea ta financiară.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de
agitat în această perioadă.

Cuplat cu caracterul tău introvertit, acest
lucru îţi poate afecta negativ sănătatea
Dragoste: Dacă ești singur, te simți obosit în
căutări. Dacă ești în cuplu, relaţia ta va trece
prin momente dificile. Financiar: Planul fi-
nanciar este OK.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care
le ai în plan îţi crează neli-

nişte și nervozitate, afectând şi sistemul di-
gestiv. Dragoste: Dacă eşti într-o relaţie,
aceasta va fi mai tensionată. Financiar:
Dacă doreşti să faci o schimbare în domeniul
serviciului, n-ar fi exclus să primeşti o ofertă
demnă de luat în seamă.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Aplicate
corect, tratamentele natu-
riste se pot dovedi eficiente.

Dragoste: Relaţia cu persoana iubită
funcţionează cât se poate de bine, iar dacă
ești singur, există posibilitatea înfiripării
unei noi idile. Financiar: Banii nu sunt
punctul forte acum, dar nici nu-ți lipsesc.

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Sănătatea
cam scârţâie, nu o neglija!
Dragoste: Ţi se pot aprinde

călcâiele din nou, este o perioadă în care
Cupidon se cam distrează cu inima ta.
Financiar: Banii pot fi un motiv de îngrijo-
rare, de aceea ar trebui să fii extrem de pru-
dent când vine vorba de cumpărături mari.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Sănătatea
este fluctuantă iar atitudinea
ta nepăsătoare nu ajută.

Dragoste: Dacă nu-ţi controlezi replicile
aspre în relaţia cu sexul opus, vei fi mai mult
singur şi degeaba te vei întreba unde ai
greşit. Financiar: Ai noroc că nu apar fac-
turi enorme.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21
dec.) Sănătate: Eşti în
formă, ai foarte multă ener-
gie, dar îţi cam lipseşte mo-

deraţia. Dragoste: Ia-o mai uşor cu marile
planuri sentimentale şi parcurge pas cu pas
etapele fireşti ale iubirii. Financiar: O sumă
de mult aşteptată, dar amânată mult timp,
ajunge finalmente la tine.

CAPRICORN (22 dec. - 19
ian.) Sănătate: Jonglezi cu
prea multe lucruri deodată.
Apasă pe frână, căci altfel

excesul de activități te va epuiza. Dragoste:
Fii mai atent la detalii și ascultă mai mult ce
spune celălalt. Financiar: Bani mai mulți
înseamnă stres mai mult. Poți câștiga mai
bine, dar există un risc la nivel de sănătate.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Evită exce-
sele, mai ales cele ali-

mentare, acum, după Paște. Dragoste: Eşti
tentat să reiei o relaţie mai veche sau cel
mintea îţi zboară în trecut. Ascultă-ţi intuiţia
care îţi spune că nu trebuie să te grăbeşti în
luarea deciziilor pe plan sentimental. Finan-
ciar: Deşi vei avea bani mai mulţi, va trebui
să îi cheltuii cu prudenţă.

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi
impui şi să păstrezi un regim
de viaţă mai echilibrat.

Dragoste: Chiar dacă vor exista şi unele
mici neînţelegeri, ele se vor rezolva fără a
tensiona relaţiile dintre tine şi fiinţa iubită.
Financiar: Banii se adună mai lent acum,
trebuie să ai răbdare.

HHOORROOSSCCOOPP

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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

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

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

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

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate.
Consultaţii oferite și prin Zoom.

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2 

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 

BBAANNCCUURRII BBAANNCCUURRII

☺Alo, mamă? Nu te speria, te rog să nu
intri în panică, nu e nimic grav, dar sunt la
spital! 
- Manole, ești medic de zece ani, nu mai
spune asta ori de câte ori mă suni!

☺Zorro vede o tipă care arată super. Ca
să o impresioneze, face un „Z” pe gard. 
Tipa: Uau, Zuperman!

☺Un pitic intră într-o librărie şi întreabă: 
Aveți vreo carte despre ironie? 
Bibliotecarul: Avem, e pe raftul de sus!

☺Doi ardeleni se suie într-un tren ca să se

întoarcă acasă. După vreo oră de mers
parcă încep să bănuiască că au greșit trenul.
Când vine controlorul, unul din ei își face
curaj și-l întreabă: 
- Domnule, nu te supăra, trenul ăsta mă
duce la Cluj? 
- Nu. 
După câteva momente de tăcere, întreabă
și al doilea: 
- Da’ pe mine?

☺Intră o blondă într-o farmacie şi întreabă: 
- Aveţi ochelari? 
- Pentru soare? 
- Nu, nu, pentru mine!

☺Doi poliţiști discută: 
- De ce-ţi tot freci mâinile? 
- Că mi-e frig… 
- Da’ de ce nu ţi le bagi în buzunar? 
- Pentru că nu am loc de mănuşi.

☺Două blonde privesc cerul:
- Uite, a căzut o stea. Pune-ți o dorință!
- Vreau ca în loc de buric să am o priză, la
care să îmi pot încărca oricând telefonul.
- Fată, tu ești proastă!?
- De ce?
- Nu trebuie să spui dorința cu glas tare!

☺Înaintea anesteziei, pacientul îl întreabă

pe chirurg:
- Domnule doctor, ce șanse am?
- Execut operația pentru a suta oară!
- Oh, ce bine! Atunci sunt liniștit
- Normal. Odată și odată tot trebuie să-mi
reușească.

☺- Domnu’ doctor, mi-e cam frică! Pe
vărul meu l-au tratat de ficat și a murit de
inimă!
- Nu-ți fie teamă! Eu dacă te tratez de ficat,
de ficat mori!

☺„Și totuși, se învârtește!” - Galileo
Galilei la un chef.
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