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Despre cum psihicul ne poate
crea suferințe fizice

De ce oamenii susțin regimuri
opresive

Psihicul are un rol foarte
important în perceperea
și trăirea unei boli.
Există situații când perturbările psihice sunt
transpuse
în
plan
organic, dând astfel
naștere somatizării.

Ne place să credem că
am fi altfel, dar care este
probabilitatea ca tu să fii
un erou rebel, refuzând
să fii complice în
menținerea sau chiar
susținerea unui sistem
represiv? Vedeți ce
spune știința. ȘTIINĂ ► P a g . 1 6
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LANSARE DE CARTE

„Voiaj” pe Terra - O evadare în
imaginar pe timpul pandemiei

Pictorița și poeta Eva Halus lansează cartea Voyage, apărută la editura
Première Chance din Lanaudière, pe 21
iunie, în cadrul celei de-a 21-a ediții a
Festivalului internațional al scriitorilor
și artiștilor de la Val-David. De la
aceeași dată cartea va fi disponibilă în
format electronic pe circa 20 de site-uri
de specialitate precum Amazon.ca,
Barnes&Noble, LesLibraires.ca, DistribuLivre etc., iar din septembrie se va
afla și în mai multe librării montrealeze.
Autoarea, care a publicat deja șapte
volume de poezii și trei cărți de interviuri, își face debutul în proză cu Voyage,
însă este vorba de o proză poetică și
metaforică, ce nu se desprinde total de
tărâmul fertil al expresiei poetice.
Cartea, în franceză, este o poveste
plină de umor, filozofie și descrieri
plastice ale câtorva locuri în care
poposesc cele două personaje principale, Anne și pisica Miaully. Fetița și
pisica pornesc dintr-o cetate aflată pe
tărâmul poveștilor într-un periplu pe
Terra, în care vizitează Londra, Oceanul

Indian și Insula Madagascar, Parisul și
Munții Carpați.
Găsim împletite în textul acestei
povești elemente din folclorul românesc, din miturile și basmele populare,
precum Tinerețe fără bătrânețe și viață
fără de moarte. Anne și Miaully pleacă
din Țara de basm, unde oamenii trăiesc
mii de ani, și ajung pe Pământ unde
călătorind dintr-un loc în altul prin teleportare, trăiesc într-un ritm accelerat
experiența voiajului. Așa se face că în
mai puțin de o săptămână terriană,
Anne „crește într-o zi cât alții într-un
an”, ajungând să-și dubleze, aproape săși tripleze vârsta: fetița care pleacă la 6
ani va avea 14-15 ani după periplul prin
Londra, Madagascar, Paris etc. Această
înaintare rapidă în vârstă, deși remarcată atât de Anne și Miaully cât și de
personajele cu care vin în contact în
cursul voiajului, nu pare justificată și nu
e luată foarte în serios. Adevărata revelație în acest sens se produce în fața
unei oglinzi într-un palat din Munții
Carpați...Unde și cum veți afla citind

povestea!
Călătoria celor două personaje pune
accent pe frumusețea și bogăția planetei
noastre. Oamenii întâlniți, cu toate că
uneori par excentrici celor doi voiajori,
au cu toții un fond bun, și numai realitatea pe care o trăiesc face ca lucrurile
să pară de multe ori dramatice. În text
există chiar afirmația că: „Pământul
locuit de animale și oameni este cu mult
mai frumos decât tărâmul de basm unde
toată lumea este veșnic fericită dar plictisită de o viață în care totul este magie
și nimic nu e real.”
Voyage este o poveste pentru copii
de toate vârstele, plină de dialoguri uneori amuzante, alte ori filozofice și profunde, din care nu lipsește o tentă de
umor. Ilustrațiile cărții sunt, la rândul
lor, semnate de autoare.
Cartea va fi lansată duminică, 21
iunie, în jurul orei 15:30, la Festivalul
scriitorilor și artiștilor de la Val David,
care, adaptându-se situației, se va desfășura pe zoom (detalii despre acest fesAM
tival în anunțul alăturat).

Din comunitate

PE SCURT

FESTIVALUL INTERNAIONAL AL SCRIITORILOR ȘI
ARTIȘTILOR DE LA VAL-DAVID, O EDIIE PE ZOOM
Cea de-a 21-a ediție a tradiționalului Festival internațional al scriitorilor și artiștilor de la Val-David
va avea loc, ca de obicei, sub direcția scriitoarei de
origine română Flavia Cosma.
Festivalul va reuni o pleiadă de scriitori și poeți
din toate colțurile lumii, în zilele de 20 și 21 iunie,
însă de data aceasta prin intermediul serviciului de
videoconferință zoom. Iubitorii de literatură care
doresc să asiste la discuții și la evenimentele online
programate în cadrul acestei ediții ale festivalului,
pot lua legătura cu directoarea sa scriind la
flaviacosma9@gmail.com pentru a primi instrucțiunile de conectare. Orele de desfășurare în fiecare din
cele două zile sunt între 14:30 și 17:30.
Ca și în anii precedenți, la festival participă mai
multe scriitoare de origine română din Quebec și
Canada: Carmen Doreal, Melania Rusu Caragioiu,
Eva Halus, Diana Manole și, desigur, Flavia Cosma.

ASOCIAIA ROMÂNĂ DIN CANADA: APEL DE
DONAII ȘI PRECIZĂRI PRIVIND ADUNAREA
GENERALĂ
Datorită pandemiei de coronavirus, Adunarea
Generală Bienală a Asociației Române din Canada
(ARC) programată la data de 3 mai 2020 nu a mai
putut avea loc. Ea va fi reprogramată la o dată ce va
fi comunicată prin intermediul mass-media și prin
invitații trimise membrilor. În cadrul acestei Adunări
Generale se vor prezenta activitățile ARC în perioada 2018-2020 și se va alege un nou comitet director pentru următorii doi ani, până în 2022.
Anul acesta, datorită măsurilor de sănătate publică în vigoare, nu se vor putea organiza evenimente în aer liber până la data de 31.08.2020. Este
permis însă accesul persoanelor care doresc să petreacă momente recreative la câmpul ARC, cu respectarea restricțiilor guvernamentale privind
COVID-19. Tariful de parcare este de 7,00$/ mașină.
Ținând cont de faptul că neputând organiza
tradiționalele picnicuri estivale, resursele financiare
ale ARC (o organizație fără scop lucrativ) sunt
diminuate, dar că întreținerea câmpului necesită
cheltuieli, asociația face apel la membrii comunității
pentru un ajutor financiar. Donațiile se pot face prin
cec, pe numele Asociația Română din Canada, expediat la adresa: 2210 Montée Prédéal-Trudeau, ValDavid, QC J0T 2N0, sau în numerar unui membru
din comitetul de conducere sau unui cenzor din
cadrul asociației.
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Proşti şi deştepţi
renţă, pot produce şi consuma valoare
adăugată şi, în consecinţă, mă pot simţi „la
mine acasă”.
Din combinaţia IQ+EQ totuşi, mi-am
permis să-mi construiesc o viziune personală asupra prostiei şi deşteptăciunii,
concepte-pereche care mi se pare că ilustrează foarte plastic în limba română ceea
ce altfel poate apare ca o teorie psihologică destul de seacă, deşi foarte ramificată.
Astfel, pur şi simplu fiindcă aşa am
decis să construiesc această structură şi nicidecum bazat pe vreun studiu, am identificat cam şase niveluri principale ale
combinaţiei IQ+EQ.

inteligenţă”.

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Deşi ne întâlnim personal aproape zilnic,
uneori chiar de mai
multe ori pe zi cu percepţii legate de subiectul de reflecţie pe care
îl propun mai jos, mult mai rar îl aducem
în discuţii publice, chiar şi între prieteni.
Iar atunci când o facem, nu rareori este
doar sub forma unei etichete puse alături
de propriul nume sau al altcuiva, trecând
cu viteză mai departe.
Cum am putea fi însă mai puţin superficiali când facem aprecieri despre inteligenţa proprie sau a celor cu care venim
în contact?

Voi folosi adjectivele populare care
caracterizează inteligenţa.
Pentru orice om este important să ştie
dacă este prost sau deştept. (Din experienţă rezultă că frecvent, pentru ele
însele, unele persoane consideră că aspectul acesta este mai puţin important decât
atractivitatea, frumuseţea, dar asta este cu
totul alt subiect). Deci nu ne referim la
deşteptăciune în raport cu ceva anume în acest caz fiind vorba de instruire - ci
în general, din punctul de vedere al ceea
ce se numeşte îndeobşte „nivel de

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Şcoala e un bun evaluator al coeficientului de inteligenţă (IQ) al unei persoane dar, aşa cum au arătat autori
contemporani pentru care a fost evident că
un rezultat bun la un test de tip StanfordBinet nu este suficient pentru a explica
succesul sau insuccesul în viaţă, evaluarea
oferită de sistemul educaţional nu este relevantă în destule cazuri, suficiente pentru a nu ne baza doar pe ea. Aceşti autori
au scris despre EQ (Emotional Quotient)
descriind aspectele legate de aşa-zisa „inteligenţă emoţională” ca fiind chiar mai
importante decât cele legate de puterea de
calcul, capacitatea combinatorie sau memorie, în realizarea umană.
De fapt aşa şi este, din cauză că o persoană care colaborează cu propriile emoţii
va şti să se plaseze într-un mediu favorabil exprimării cât mai relevante a propriilor calităţi şi prin aceasta se va considera
realizată. Cu alte cuvinte, poate fi un vis al
meu să devin academician-doctoringiner, dar dacă nu am mare lucru în cap,
doar trăind într-o lume închisă, ireală, pot
realiza această „performanţă”. Verificarea
realităţii va veni mai devreme sau mai
târziu. Pe când dacă am abilitatea de a mă
autocunoaşte, de a şti ce pot, mă pot aşeza
în acea lume reală în care pot face o dife-

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

►La

vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

Proştii iremediabili sunt persoanele cu
suferinţe psihiatrice majore. Nu pot
supravieţui fără ajutor medical şi/sau social. Soarta lor poate fi ameliorată, viaţa
lor poate fi îmbunătăţită, dar afecţiunea
majoră pe care o au nu va putea fi practic
înlăturată.
Cu o şansă de ameliorare se prezintă
în accepţiunea mea, proştii care nu ştiu că
sunt proşti. Nu este posibil să fie conştientizaţi în toate cazurile, pentru că una
dintre cele mai relevante componente ale
prostiei este incapacitatea de a avea
conştiinţă de sine. E mult de muncă cu ei,
dar nu sunt, în marea majoritate, irecuperabili. Problema cu ei, ca de altfel şi cu
categoria anterioară, este că degeaba
încerci să îi moralizezi cu proverbul
„Prostul care nu-i fudul parcă nu e prost
destul”. Nivelul lor de inteligenţă este atât
de scăzut încât nu percep conceptul de
„fuduleală”. Pur şi simplu o politică sănătoasă, posibil după ce te-ai lovit de ei de
mai multe ori şi n-ai reuşit să-i trezeşti cu
nici un chip, este să te fereşti pur şi simplu
de ei.

Nivelul superior al prostiei este ocupat
de cei care sunt conştienţi de faptul că sunt
proşti. În general nu trebuie făcut nimic
pentru aceştia, pentru că fie vor să facă ei
înşişi ceva pentru a deveni mai deştepţi, şi
chiar fac, situaţie în care, aparent paradoxal, se plasează automat deasupra categoriei „deştepţi care ştiu că sunt deştepţi”

(următoarea, în această ierarhie ad-hoc),
fie doar declară că vor dar de fapt nu vor
sau nu pot face nimic, în care caz sunt
doar cel mult mai puţin jenanţi decât
proştii inconştienţi, dar cam atât.

Din categoria „proşti care încearcă
mereu să se corecteze” fac parte şi eu şi
majoritatea celor cu care am relaţii normale. Din cauză că realizez că sunt un
prost care încearcă să se corecteze, mărturisesc fără falsă modestie, mă consider
un om care are măcar o conştiinţă perfectibilă.

Cum spuneam, urmează categoria
deştepţi care ştiu că sunt deştepţi - cei care
nu acceptă alte opinii, nu ascultă, te întrerup sau, mai rău, pariază pe bunuri care nu
le aparţin. Atâta timp cât aceşti deştepţi
acţionează doar asupra vieţii proprii îi pot
tolera, dar am o problemă de îndată ce
încearcă să dirijeze cu o mână forte un
prost ca mine. În special am o problemă
dacă sunt întrerupt sau mai rău, nu sunt
lăsat să vorbesc, atunci când ştiu clar că o
fac civilizat. Relaţiile mele nu excelează
cu „deştepţii care ştiu că sunt deştepţi”.

Pe penultima treaptă sunt deştepţii inconştienţi de deşteptăciunea lor. Se aplică
probabil numai la copiii foarte înzestraţi,
care n-au apucat să se autoevalueze,
alegând să se considere fie proşti fie
deştepţi conştienţi ori devenind natural
iremediabil deştepţi, o categorie simetrică
prostiei iremediabile şi care se aplică doar
oamenilor de mare talent artistic sau ştiinţific, celor posedaţi de viziuni şi proiecte
care au darul să producă mişcări tectonice
în istorie, cultură, civilizaţie (nu neapărat
favorabile!).
Aceasta fiind teoria, propusă spre
amuzamentul dv. şi fără niciun fel de pretenţii, uitaţi-vă în jurul dvs. şi observaţi
dacă vi se pare că se poate şi aplica. Distracţie plăcută!
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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Imigrația și impactul COVID-19: Detalii despre
exigențele autoizolării și cererile de viză

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Revenim cu informaţii despre
evoluția măsurilor pentru limitarea călătoriilor și a celor de
precauţie impuse de guvernul
canadian în contextul pandemiei.

Așa cum am menționat
în articole precedente,
foarte multe persoane nu
pot veni în Canada chiar
dacă au o viză de vizitator validă sau dacă au autorizația electronică de
călătorie (eTA - Electronic Travel Authorization).
Restricțiile variază în funcție de locul
de plecare al călătorului, însă indiferent de
unde ar veni, o persoană care prezintă
simptome de COVID-19 nu este autorizată
să intre în Canada.
Toți cei care ajung aici trebuie să intre
în carantină timp de 14 zile. Măsura a fost
decisă printr-un decret de urgență în virtutea Legii carantinării, iar nerespectarea
ei reprezintă o infracțiune.
Astfel, cei care sosesc în Canada sunt
verificați dacă se conformează exigențelor
carantinei, fiind obligați să răspundă la
apelurile de la numerele 1-855-906-5585
10 - 18

10 - 19

sau 613-221-3100.

Călătorii sosiți în Canada pe cale aeriană sau terestră trebuie să furnizeze informații de bază despre ei (coordonate)
pentru a putea fi trasați cu ajutorul aplicației mobile ArriveCan, a unui formular
accesibil onlinie sau unui formular
tradițional, pe hârtie. Ei trebuie, de asemenea, să răspundă întrebărilor unui agent al
serviciilor de frontieră sau ale unui „agent
de carantină” pentru evaluarea simptomelor.
Aceste măsuri sunt în vigoare la ora
actuală și vor rămâne până la noi ordine.

În urma publicării articolului „Imigrație și COVID-19: detalii despre restricțiile de călătorie și excepțiile
prevăzute” am primit câteva întrebări
privind perioada de autoizolare în cazul în
care părinții sosesc în vizită. Aceștia pot
veni în virtutea gradului de rudenie, nu invocând furnizarea de servicii esențiale.
Instrucțiunile oficiale explică exigențele carantinei:
● Călătorul trebuie să se izoleze timp de
14 zile într-un loc unde nu va fi în contact
cu persoane vulnerabile (adulți de 65 de
ani și plus sau persoane cu probleme de
sănătate).
● Persoana nou sosită în Canada trebuie să
confirme că are cum să se izoleze într-un
loc adecvat, unde poate avea acces la hrană
și medicamente.
10 - 15

10 - 13
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● Această persoană trebuie să poarte o
mască pe timpul deplasării către locul unde
va locui pe timpul carantinei.
● Cei care nu au unde să se poată izola, vor
fi îndrumați către locurile special amenajate
de Santé Canada în acest sens.

Părinții nu pot fi considerați în carantină
dacă locuiesc cu restul familiei, căci așa ar
trebui ca și familia să se izoleze pentru 14
zile. Părinții trebuie deci să petreacă cele
două săptămâni de carantină separați de
restul familiei, la o altă adresă.
Acelasi regulament specifică:
● Persoanele în carantină nu pot merge la
școală, la muncă sau în locuri publice.
● Ele își vor supraveghea starea de sănătate
pentru a detecta eventuale simptomele de
COVID-19.
● Vor avea grijă ca altcineva să se ocupe de
aprovizionare (hrană, medicamente).
● Nu vor primi vizite.
● Dacă vor să iasă să ia aer, trebuie să fie
într-un loc izolat (curtea din spatele casei,
balcon).
● Vor menține o distanță de doi metri între
ei și alte persoane.
Deoarece situația e foarte serioasă,
nerespectarea acestor instrucțiuni este considerată infracțiune și poate duce la 6 luni
de închisoare sau la 750,000$ amendă.

Cererile de viză de rezident
temporar și eTA
Datorită contextului actual dificil,
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cererile de viză de rezident temporar
(TRVs) se pot face numai online. Date
fiind restricțiile privind călătoriile cetăţenilor străini către Canada, numai cererile
persoanelor care se încadrează în criteriile
de excepţie la aceste restricții și care
demonstrează că vor călători pentru un
motiv non-discreționar, vor fi tratate.
Această hotărâre se aplică atât la noile
cereri cât și la cele deja depuse.

Persoanele care au depus o cerere de
viză pot comunica cu Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada cu ajutorul
formularului Web, disponibil pe site-ul
ministerului, pentru a indica motivele călătoriei și considerentele pentru care cer o
excepție la restricțiile în vigoare, precum și
pentru a transmite documentele necesare
pentru a explica specificul situației.
De asemenea, cei ce au nevoie de autorizația de călătorie electronică (eTA) pot
face acest demers online. Dacă cererea
necesită intervenția unui agent - deci un
studiu mai atent, ea nu va putea fi procesată, procedura fiind suspendată până la noi
ordine. Acest tip ce cerere va fi tratat numai
dacă aplicantul corespunde criteriilor de
scutire de la restricțiile de voiaj și dacă va
explica situația și va trimite documentele
necesare cu ajutorul formularului Web al
IRCC.
Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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Economia g lobală
va înr e gistr a cea
mai mar e scădere
pe timp de pace
din ultimii 100
de ani

Anul acesta, economia globală se va contracta cu
6%, apoi va înregistra un avans de 5,2% în 2021 - dacă
pandemia va fi ţinută sub control, se arată în într-un
raport publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OECD), informează Agerpres,
care citează Reuters.
În cazul unui al doilea val de contagiune în 2020,
Produsul Intern Brut global ar putea înregistra un declin de 7,6% înainte de a înregistra o creştere modestă,
de 2,8% în 2021, avertizează OECD.
„Până la finalul lui 2021, pierderile de venituri vor
fi mai mari decât cele în cazul oricărei alte recesiuni
precedente, în ultimii 100 de ani, pe timp de pace, ceea
ce va avea consecinţe sumbre şi de lungă durată asupra
cetăţenilor, firmelor şi guvernelor”, a apreciat economistul şef al OECD, Laurence Boone.
Oficialul a cerut guvernelor să nu ocolească cheltuielile finanţate prin datorii, pentru a sprijini investiţiile şi angajaţii cu salarii scăzute.
SUA, cea mai mare economie mondială, ar urma
să înregistreze un declin de 7,3% anul acesta, urmat
de o creştere de 4,1% anul viitor. În cazul unui al
doilea val de contagiune, în 2020, PIB-ul SUA ar putea
scădea cu 8,5% înainte de a înregistra o creştere modestă, de 1,9%, în 2021, previzionează OECD.
PIB-ul zonei euro se îndreaptă spre un recul de
9,1% anul acesta, urmat de un avans de 6,5% anul viitor, dar declinul s-ar putea adânci la 11,5% în 2020, în
eventualitatea unui al doilea val, urmat de o creştere de
3,5% în 2021.
Înfiinţată în anul 1961, OECD joacă un rol de consiliere pentru guvernele ţărilor puternic dezvoltate, în
materie de politică economică, socială şi de guvernare.
Cele 36 de state membre OECD deţin împreună aproximativ 60% din economia mondială, 70% din comerţul mondial şi 20% din populaţia lumii.

Reamintim că la jumătatea lunii aprilie Fondul
Monetar Internațional a publicat raportul World Economic Outlook 2020-2021 în care prognoza că economia globală se va contracta cu 3% în acest an.
Economiile țărilor dezvoltate vor avea o scădere de
peste 6% sau chiar mai mult dacă pandemia de
COVID-19 va persista mai mult decât este așteptat.
Potrivit previziunilor FMI, economia canadiană va
înregistra o scădere de 6,2% în 2020. În SUA această
scădere este estimată la 5,9%, iar pentru zona euro la
7,5%. Creșterea va reveni în 2021, Fondul Monetar Internațional avansând cifra de 4,2% pentru Canada și
de 5,8% la nivel global, dacă pandemia se estompează
în a doua jumătate a anului, iar măsurile de izolare sunt
gradual ridicate. Dacă în 2021 omenirea va cunoaște
un al doilea val al pandemiei - așa cum s-a întâmplat
cu pandemia de influenza din 1918 și 1919 - PIB-ul
global va fi cu aproape 5% mai mic decât prognoza de
bază produsă de FMI.
ACCENT MONTREAL
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Economia canadiană creează
din nou locuri de muncă
generate luna trecută s-au produs în
Quebec.
Economiștii se așteptau la o
pierdere medie de 500.000 de locuri de
muncă în luna mai și o rată a șomajului de 15,0%, potrivit companiei Refinitiv, un mare furnizor de date
financiare la nivel mondial.

Progrese semnificative în
Quebec

Statistique Canada: Creșterea șomajului înregistrată în ultimele luni „se
datorează în principal concedierilor
temporare”.
Marea majoritate a noilor
șomeri se așteaptă să
revină la locul de muncă
anterior în termen de șase
luni.
Rata șomajului în Canada a atins
13,7% în mai, potrivit celui mai recent
raport privind populația activă dat publicității de Statistique Canada. Acest

nivel nu a fost niciodată atins din 1976
încoace, an în care au început să fie
publicate astfel de date.
În februarie, înainte ca pandemia
de COVID-19 să atingă Canada, rata
șomajului se situa la doar 5,6%.
Aceasta a urcat la 7,8% în martie și
apoi la 13% în aprilie, corespunzând
cu pierderea a trei milioane de locuri
de muncă în intervalul acestor două
luni.
Deși cifra din mai reprezintă un
record, rata șomajului pare să se fi stabilizat. În mai, economia canadiană a
creat 289.600 locuri de muncă, pe măsură ce mai multe companii au putut
să-și reia activitățile datorită relaxării
măsurilor de sănătate publică puse în
aplicare pentru a combate pandemia.
Vasta majoritate a locurilor de muncă

Rata șomajului a scăzut cu 3,3% în
Quebec luna trecută, situându-se la
13,7%. Cu un procentaj de 17% în
aprilie, Quebecul a fost cea mai afectată provincie.
Raportul Statistique Canada arată
că din aprilie până în mai, ocuparea
forței de muncă în Quebec a crescut cu
6,5%, echivalentul a 231.000 de locuri
de muncă generate de economia quebecheză. În ansamblul provinciilor,
creșterea observată în Quebec este cea
mai semnificativă, reprezentând o recuperare de aproximativ 30% din totalul pierderilor de locuri de muncă
înregistrat în martie și aprilie.
Acest lucru se explică parțial prin
faptul că guvernul Legault a autorizat
o reluare treptată a activităților economice înainte de săptămâna de referință a raportului întocmit de
Statistique Canada privind forța de
muncă, desfășurată între 10 și 16 mai.
ACCENT MONTREAL

Economia canadiană pare
să fi evitat cel mai pesimist
scenariu
Deși pandemia COVID-19 a dus la
pierderi istorice în termeni de productivitate și locuri de muncă, Banca
Canadei precizează că economia țării
pare să fi evitat cel mai pesimist scenariu prezentat în raportul său asupra
politicii monetare, dat publicității în
luna aprilie.
Banca a indicat că în primul
trimestru al anului în curs produsul intern brut (PIB) a fost cu 2,1% mai
scăzut decât cel din trimestru patru al
anului trecut. Pentru cel de-al doilea
trimestru din 2020, previziunile Băncii
Canadei vorbesc de un recul de 10%
până la 20%, datorită numeroaselor
companii încă închise și a investițiilor
semnificativ mai scăzute în sectorul
Într-un Quebec plin de accente

energetic.
Banca afișează însă o doză de optimism bazat pe o rată scăzută a
dobânzii și pe „măsuri bugetare ferme
și specifice” care reduc efectele negative ale întreruperii de activități economice din cauza pandemiei.
face diferenţa

„Cu toate că previziunile pentru
cea de-a doua jumătate a anului 2020
și chiar mai încolo rămân în continuare
incerte, ne așteptăm ca economia
Canadei să înceapă să crească în cel
de-al treilea trimestru”, a precizat
AM
Banca în comunicatul său.
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Piața imobiliară canadiană resimte efectele
pandemiei, însă nu se întrevede un crah
minând închiderea frontierelor și făcând deplasările foarte dificile. Este deci de așteptat un declin al nivelului de imigrație, lucru
ce ar putea crea un dezechilibru la nivel de
cerere și ofertă pe piața imobiliară.

Potrivit estimărilor de la Banca Scoția,
fiecare scădere cu 1% a populației canadiene antrenează o scădere echivalentă a
prețurilor la case. De aceea Banca Scoția
prevede o scădere cu 4% a prețurilor în
2020, menționând totodată că fără ajutorul
guvernului federal care a creat programe de
sprijin financiar pentru populație, scăderea
prețurilor pe piața imobiliară ar fi fost
dublă, de 8%. Totuși, banca este de părere
că acest declin va fi de scurtă durată și că la
jumătatea anului viitor prețurile caselor le
vor depăși pe cele de dinainte de pandemie.

În aprilie, vânzările imobiliare
în Canada au scăzut cu 57%.
Cu toate acestea, prețurile nu
s-au prăbușit.
Costul mediu al unei locuințe s-a diminuat cu doar 1,3% față de aprilie 2019 și cu
10% față de martie 2020. Scăderea
prețurilor prognozată de către directorul
general al Canada Mortgage and Housing
Corporation, Evan Siddall, este între 9 și
18% în următoarele 12 luni față de prețurile
afișate înainte de pandemie.
Desigur, această scădere provoacă îngrijorări în rândul pensionarilor, a celor care
sperau să-și asigure bătrânețile cu capitalul
acumulat în imobiliare, sau a celor care au
achiziționat recent o proprietate și care își
văd acest activ depreciat. Un declin al
vânzărilor și prețurilor va avea, de asemenea, un impact asupra băncilor, magazinelor
de mobilă, firmelor de construcții și a altor
companii care se bazează pe cumpărarea de

locuințe pentru a face profit.

Avertismente că piața imobiliară canadiană este supraevaluată au existat, însă în
euforia ultimului deceniu ele au fost ignorate. În 2015, Fondul Monetar Internațional
(FMI) estima această supraevaluare la 20%.
La nivel național, prețurile medii au crescut
cu 56% în ultimii zece ani, iar în Toronto și
Vancouver cu 90% și respectiv 117%. Nimeni nu se aștepta însă la o corecție produsă de o pandemie.

În același timp, o scădere a prețurilor
este așteptată și dorită de mulți canadieni,
de cei care își vor putea cumpăra casa visurilor lor la un preț mai accesibil sau de
tinerii și imigranții ce își vor putea achiziționa prima lor proprietate.

Care sunt factorii care
influențează prețurile?

Motivul pentru care nu s-a produs un
colaps pe piața imobiliară, deși vânzările
s-au diminuat cu mai mult de jumătate în

aprilie, este pentru că cererea și oferta au
mers în tandem. Oamenii nu au mai vândut, însă nici cumpărători n-au prea fost.
Aceasta nu înseamnă că nu se mai fac
tranzacții imobiliare. Se vinde și se
cumpără în continuare, dar la un volum mai
mic. Economiștii apreciază că această tendință se va manifesta și în următoarele luni,
lucru ce va contribui la stabilitatea
prețurilor.

Un alt factor care influențează prețurile
imobiliare este imigrația. Imigrația este cea
care a determinat o creștere atât de spectaculoasă a prețurilor în Toronto și Vancouver, deoarece foarte mulți dintre noii
canadieni au ales să trăiască în aceste orașe.
În 2019 spre exemplu, 341,000 de imigranți
s-au instalat în Canada, un record, ei
adăugând-se celor 300,000 de nou veniți
care au pășit în această țară în 2018. 35%
dintre cei care au venit anul trecut au ales
Toronto și 11% s-au instalat la Vancouver.

COVID-19 a schimbat normalul
politicii de imigrație a Canadei, deter-

Banca Scoția nu este sigura care a făcut
predicții privind evoluția pieței imobiliare
canadiene. DBRS Morningstar, o agenție
globală de rating de credit, estimează că
prețurile se vor diminua cu 10-15% până în
2022; Moody’s, o companie americană de
servicii financiare, este de părere că ele vor
scădea cu 10% până la jumătatea lui 2021,
moment în care vor începe să urce iar.

Evoluția prețurilor nu este însă o știință
exactă. Mai mulți factori decât cei doi
amintiți deja joacă un rol în direcția pe care
piața imobiliară o va avea în următoarele
luni și chiar ani: câte businessuri își vor
închide definitiv porțile datorită crizei
provocate de COVID-19, câți angajați care
s-au aflat temporar fără lucru își vor pierde
definitiv locurile de muncă, câte persoane
vor fi obligate să-și vândă proprietățile
după ce ajutoarele guvernamentale și
amânările ipotecare vor lua sfârșit.
Toate acestea sunt dificil de prezis. Ce
se poate spune însă cu un nivel de certitudine semnificativ este că prețurile vor
scădea cu câteva procente în următorul an,
pentru ca apoi să înceapă iarăși să crească.
O ajustare majoră nu se întrevede prea
curând.
ACCENT MONTREAL
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Fo r ț a d e m u n c ă
di n Ro mâ n i a,
printr e cele mai
afe ct at e din UE
d e c r i z a C OV I D - 1 9

Restricțiile sociale impuse în timpul
pandemiei au avut și au un impact
direct asupra economiei. Acest
impact este cu atât mai mare cu cât
forța de muncă este dependentă de
prezența la locul de muncă.

În anul 2019, din toate țările Uniunii Europene,
doar Bulgaria a avut o pondere mai mică decât România a persoanelor care munceau de acasă în totalul
forței de muncă, notează Monitorul Social.
Astfel, conform Eurostat, în anul 2019 doar 0,8%
din forța de muncă ocupată din România muncea de
obicei de acasă - penultima valoare din Uniunea Europeană (0,4 în Bulgaria) și de șase ori sub media Uniunii (5,5%). Restricțiile sociale care au împiedicat sau
limitat deplasarea la locul de muncă au afectat, în consecință, economia României în mod disproporționat.
Țările europene cu cea mai mare proporție de lucrători de acasă sunt Olanda și Finlanda - 15% și respectiv 14,5% din forța de muncă ocupată.

Liber-profesioniștii, afectați în
aproape aceeași măsură ca și restul
forței de muncă ocupate
O diferență majoră între economiile altor țări din
UE și cea a României - una importantă în timpul pandemiei - este măsura în care persoanele care desfășoară activități independente au nevoie să se
deplaseze pentru a-și câștiga existența. În 2019, în
mod uzual, doar 1,9% din liber-profesioniștii din
România munceau de acasă.
Situația liber-profesioniștilor, a persoanelor care
desfășoară activități independente, nu este deci cu mult
mai bună decât restul forței de muncă ocupate, iar procentul de 1,9% este de zece ori sub media înregistrată
la nivelul Uniunii Europene (19,5%).
ACCENT MONTREAL
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România nu mai îndeplinește
niciunul dintre criteriile
economice necesare pentru
adoptarea monedei euro

România nu îndeplineşte
în prezent niciunul dintre
cele patru criterii economice necesare pentru
adoptarea monedei euro,
respectiv
stabilitatea
preţurilor, soliditatea finanţelor publice, stabilitatea cursului de schimb
şi convergenţa ratelor
dobânzilor pe termen
lung, se arată în raportul
de convergenţă pe 2020 al
Comisiei Europene (CE).

Situația s-a deteriorat treptat din
2016, când în timpul guvernării Cioloș
România îndeplinea trei criterii, cele
legate de inflație, deficit și datorie publică, precum și cel legat de ratele
dobânzilor pe termen lung.

Potrivit CE, citată de Agerpres,
România nu îndeplineşte criteriul legat
de stabilitatea preţurilor. Rata medie
a inflaţiei în România în ultimele 12
luni, până în martie 2020, a fost de
3,7%, mult peste valoarea de referinţă
de 1,8%. Executivul comunitar estimează că ea va rămâne şi în lunile următoare mult peste această valoare.
De asemenea, raportul CE arată că
România nu îndeplineşte criteriul legat
Într-un Quebec plin de accente

de soliditatea finanţelor publice. Ca
o consecinţă a încălcării plafonului de
deficit în 2019, Consiliul a deschis
procedura de deficit excesiv pentru
România în 4 aprilie 2020, indicând
2022 ca termen limită pentru
corectarea deficitului excesiv.
Din iunie 2017, România a fost inclusă consecutiv în Procedura de deviere semnificativă de la regula fiscală
privind deficitul bugetar structural, dar
nu a adoptat acţiuni efective. Prin urmare, deficitul general guvernamental
ca procent din PIB a crescut de la 2,9%
în 2018 la 4,3% în 2019, în urma majorării cheltuielilor şi a redresării cheltuielilor de capital, de la nivelul record
scăzut din anii precedenţi.
Conform previziunilor de primăvară ale Comisiei Europene, deficitul
general guvernamental va creşte până
la 9,2% din PIB în 2020 şi la aproximativ 11,4% din PIB în 2021, în
ipoteza menţinerii politicilor actuale.
Nivelul datoriei publice ca procent
din PIB ar urma să crească de la 35,2%
în 2019 la aproximativ 46,2% în 2020
şi 54,7% în 2021.
România nu îndeplineşte nici criteriul legat de cursul de schimb. Leul
românesc nu participă la Mecanismul
cursului de schimb (ERM II). România operează un regim de curs de
schimb flotant, care permite intervenţiile BNR pe piaţa valutară.
Pe fondul pandemiei, leul s-a depreciat faţă de euro cu aproximativ
1,1% de la mijlocul lunii februarie
până la finalul lunii martie 2020.
De asemenea, România nu înface diferenţa

deplineşte criteriul legat de convergenţa ratelor dobânzilor pe termen
lung. În România, în cele 12 luni care
au precedat luna martie 2020, rata
medie a dobânzii pe termen lung a fost
de 4,4%, peste valoarea de referinţă de
2,9%.
Pe fondul intensificării crizei
provocate de pandemie, ratele
dobânzilor pe termen lung au crescut
la 4,6% în martie 2020.
Balanţa externă a României s-a deteriorat şi mai mult, de la -1,6% din
PIB în 2017, la -3,2% din PIB în 2018
şi la -3,3% din PIB în 2019, cea mai
rea situaţie în rândul ţărilor analizate
în raportul Comisiei Europene. În timp
ce contul de capital a rămas pe excedent, deteriorarea poziţiei externe a
fost generată de înrăutăţirea deficitului
de cont curent, care s-a majorat de la
-4,4% din PIB în 2018 la -4,6% din
PIB în 2019.

Raportul de convergenţă al
Comisiei Europene se referă la cele
şapte state membre din afara zonei
euro care s-au angajat din punct de
vedere juridic să adopte moneda euro:
Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria,
Polonia, România şi Suedia.
Potrivit concluziilor raportului,
Croaţia şi Suedia îndeplinesc criteriul
referitor la stabilitatea preţurilor, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia
şi Suedia îndeplinesc criteriul referitor
la finanţele publice, Bulgaria, Cehia,
Croaţia, Ungaria, Polonia şi Suedia îndeplinesc criteriul ratelor dobânzilor
pe termen lung.
Niciunul dintre statele membre
menţionate nu îndeplineşte criteriul
privind stabilitatea cursului de schimb,
deoarece niciunul nu este membru al
mecanismului cursului de schimb
(ERM II): este nevoie de cel puţin doi
ani de participare la mecanism, fără
tensiuni grave, înainte de a adera la
zona euro.
Impactul pandemiei provocate de
coronavirus asupra rezultatelor raportului a fost limitat, întrucât majoritatea
datelor utilizate se referă la perioada
de dinainte de izbucnirea crizei.
Rapoartele de convergenţă se întocmesc o dată la doi ani, independent
de aderările posibile la zona euro aflate
în curs.
ACCENT MONTREAL

www.accentmontreal.com

9

Vineri 19 iunie 2020 ■ PAG. 9

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU

IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

CRISTINA MANDEA
C ur t i er i p ot e ca r
514.251.2253
cm an d e a@ m u l ti - p r e t s. c a

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

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
Birourile noastre sunt situate la

500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»

5
1
4
6
9
0
8
8
3
1

P
U
B
L
I
C
I
T
A
T
E

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

Orar modificat

datorita situatiei actuale

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.

L
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L AVA L

4 50 -6 8 0- 16 2 6

Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

C O N TA B I L I TAT E S I F I S C A L I TAT E P R O F E S I O N A L A

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 514 .5 08.88 80 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association
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Rostopasca, o plantă cu acțiune complexă
una dintre plantele medicinale care poate
fi folosită pentru ceea ce numim „acțiune
sinergică”. Și aici menționez din nou acțiunea alcaloiziilor care au efecte speciale
asupra ficatului și a bilei, precum și asupra
funcției pancreasului.
Rostopasca nu este însă o plantă pe
care să o folosim regulat sau în prevenție.
Ea este o plantă ce poate fi utilizată pentru
probleme specifice, ca cele menționate mai
sus, la care se adaugă și migrene hepatice,
afecțiuni cutanate, perioada de convalescență după o hepatită acută, dischinezii
biliare sau pentru eliminare a calculilor biliari de dimensiuni mici.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

Cunoscută frecvent ca
iarba negilor, datorită latexului galben pe care îl
conține și care este utilizat în
aplicații locale, rostopasca
(Chelidonium majus) este
folosită în medicina tradițională și în tratamente interne sub formă de infuzie, pulbere, tinctură și cataplasmă.
În România, rostopasca este răspândită
pe întreg teritoriul țării; în Quebec ea poate

fi întâlnită în mediul rural sau în pădurile
de arțar. O putem recunoaşte foarte ușor
pentru că este singura specie care, atunci
când i se rupe tulpina, secretă un suc de culoare galben-portocaliu.
De la rostopască folosim partea aeriană
în timpul înfloririi.

Compoziția chimică a plantei este
destul de complexă, ceea ce face ca și acțiunea sa să fie complexă. Spre exemplu,
chelidonina și homocelidonina au acțiune
similară morfinei - o acțiune sedativă, narcotică ce deprimă funcțiile miocardului și

a centrilor nervoși superiori. Un alt exemplu este efectul unor alcaloizi din plantă,
care au o acțiune relaxantă asupra musculaturii netede, în timp ce asupra centrilor
respiratori au o acțiune ușor stimulantă.
Revenind la chelidonină, aceasta are și
o acțiune antispamică de tipul papaverinei,
putând fi utilizată ca remediu pentru
crampe intestinale, indiferent de cauza
acestora, sau indigestie. O folosim sub
formă de tinctură.
Datorită substanțelor active complexe
și a modului de acțiune, rostopasca este

BROSSARD

BALKANI
ww w . ba l k an i b r o s s a rd . co m

Vizitati site-ul nostru sau contactati-ne prin telefon
privind potentiale modificari de orar

Coliva
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Colaci
la comanda
Kurtos
Kalacs

Malai
Boromir

S T- H U B E R T

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

45 0 . 676 . 66 5 4

Carnati
proaspeti

O ra r s pe c ia l: L: I nchis
M - M - S - D : 9 : 0 0 - 17 : 00
J - V : 9 : 00 - 18 : 00

Snitele
si chiftele

Pulpe
de pui

Ceafa
proaspata

Halva
in vrac

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 ingredientelor
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 Naturopați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514240-4940.

G u s t u l Tr a d i t i e i

•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
Zacusca
Raureni

MO NT REA L

Piata Jean Talon

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

O ra r s pe c ia l
L - M - M - J - D : 1 0: 0 0 - 17 : 00
V-S : 9: 0 0 - 17 : 0 0
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Yoga, o practică străveche pentru minte și corp

Serviciu, familie, facturi, pandemie,
situație economică incertă - tot atâtea surse
de stres, care au devenit noul „normal” în
viața noastră de zi cu zi. Auzim mereu cât
de nefaste sunt efectele stresului cronic
asupra organismului și că trebuie să-l combatem printr-un mod de viață sănătos și
activ. Yoga poate fi un răspuns la această
problemă, însă venind din România, dintro cultură care până nu de mult nu a fost expusă acestei practici vechi de peste 4000 de
ani, probabil că mulți dintre noi nu acordăm
prea multă atenție multiplelor sale beneficii
la nivel de sănătate fizică și psihică.
Așadar, începem prin a spune că yoga
este acea practică străveche ce conectează
mintea și corpul printr-o serie de poziții,
exerciții de respirație și meditație. Prin
stretching (exerciții de întindere a

mușchilor) și tonifiere a corpului, prin
flexarea coloanei vertebrale și concentrarea
minții spre interior, spre sine, yoga ajută la
reducerea stresului. Iar acest lucru are un
efect asupra stării generale de sănătate, de
vreme ce stresul care se instalează pe termen lung joacă un rol important în atâtea
boli - cercetări științifice au arătat că stresul
cronic dublează riscul de atac de cord, de
exemplu.

Yoga și sănătatea fizică

Studiile științifice întreprinse până în
prezent asupra acestei practici sugerează
efecte foarte promițătoare. Astfel, există
cercetări care au arătat că yoga scade tensiunea arterială și frecvența cardiacă (heart
rate), ceea ce reduce riscul de boli de inimă.
De asemenea, există o literatură științifică

în privința contribuției pe care yoga o are la
scăderea colesterolului și ameliorarea circulației la persoanele care suferă deja de
boli cardiovasculare - ba chiar unele spitale
au incorporat yoga în programele lor de
reabilitare post-cardiacă (Cedars Sinai Medical Center în Los Angeles sau New York
Presbyterian Hospital).
Foarte mulți din practicanți spun că
yoga le conferă o stare generală de bine.
Cercetările științifice vin să întărească acest
lucru, arătând că dureri specifice, asociate
cu migrene, probleme de spate în regiunea
lombară sau artrită sunt diminuate substanțial. Una din teorii este că yoga sporește
cantitatea de serotonină, o substanță antidurere secretată natural de organism.
Deși e nevoie de mai multe investigații
pentru a înțelege exact care este mecanismul, yoga contribuie la diminuarea insomniei și la o mai bună sănătate digestivă.
Femeile gravide în special au un somn mai
bun atunci când practică yoga, fiind în același timp mai puțin susceptibile să sufere de
tensiune mărită sau o naștere prematură.

Yoga și sănătatea mintală

Deoarece yoga „lucrează” atât corpul
cât și mintea, nu e de mirare că practicarea
ei ajută la reducerea anxietății și a depresiei. Mai multe studii sunt necesare pentru

a înțelege cum yoga afectează starea de
spirit, însă un studiu întreprins în 2007 a
arătat că după o sesiune de o oră, practicanții experimentați înregistrează un nivel
mărit al neurotransmițătorului GABA - un
nivel scăzut al acestuia a fost corelat cu
probleme de anxietate și depresie. Un alt
studiu-pilot sugerează că yoga poate juca
un rol în combaterea depresiei sporind undele cerebrale alfa, asociate cu relaxarea.
O altă posibilitate ar fi faptul că yoga
reduce cantitatea de cortizol, un hormon
produs de organism ca răspuns la stres (se
crede că un nivel ridicat de cortizol în mod
cronic ar putea fi legat de apariția depresiei
și o funcție imună dereglată).
Dacă niciunul din aceste argumente
legate de sănătate nu v-a convins, rețineți
că yoga vă poate face să arătați mai bine, să
aveți un corp mai tonifiat și să vă mișcați
cu mai multă ușurință. Yoga sporește forța
musculară, flexibilitatea și anduranța. De
aceea numeroși atleți utilizează yoga pentru cross-training.
Totuși, deși cele mai multe tipuri yoga
pot fi practicate de toată lumea, unele pot fi
mai intense și deci nepotrivite pentru persoanele mai în vârstă sau cu probleme de
mobilitate. Acestea ar trebui mai întâi să
consulte un medic înainte de a alege yoga
ca opțiune de tratament.
ACCENT MONTREAL
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Bolile psihosomatice sau cum psihicul ne
poate crea suferințe fizice
afecțiunii X sau Y, fără însă nicio preocupare față de efecte secundare, interacțiuni
cu alte medicamente sau pur și simplu consecințe nefaste asupra organismului atunci
când boala pentru care au fost concepute nu
este prezentă.
■ Precipitând sau exacerbând simptomele afecțiunii medicale psihice și
suferinței. Neîncrederea joacă aici un rol
important: neîncrederea în valoarea intelectuală nu numai a medicinii, ci a întregului sistem (laboratoare, farmaceutice, etc.).
Acest tip de pacienți manifestă adesea o
oarecare trăsătură de paranoia. La alții
există o conecție genetică: cazuri de depresie sau boli somatoforme în familie.

Psihicul are un rol foarte important în
perceperea și trăirea unei boli. Depresia,
anxietatea, conflictele personale, familiale,
etc., pot da naștere anumitor suferințe cu
caracter organic, dar care în realitate nu au
nimic organic. Există deci situații când perturbările psihice sunt transpuse în plan organic, dând astfel naștere somatizării.
Termenul provine grecescul „soma”, care în
vechime însemna corp. În trecut se folosea
diagnosticul de isterie, termen desuet și
considerat pejorativ în ziua de azi.

Cele mai predispuse procesului de somatizare sunt femeile tinere (60%-70%),
dar și persoanele care, funcție de nivelul de
școlarizare și mediul socio-economic, au o
viziune mai extravagantă ori suprarealistă a
propriului trup și a ceea ce înseamnă sănătate. Amintim acest lucru deoarece definiția
sănătății, conform OMS, este nu numai absența bolii, ci o stare de bine psihic și fizic.

Ce sunt bolile
psihosomatice?

Boala sau afecțiunea psihosomatică se
caracterizează prin transformarea (numită
conversie) unei dereglări psihologice într-o
dereglare somatică (organică). Mai clar, o
boală cu manifestări la nivel fiziologic, a
căror cauză nu poate fi găsită la acest nivel
și al cărei factor etiologic semnificativ este
cel psihologic.
Afecțiunile psihosomatice pot afecta
aproape toate aparatele organismului, de la

cel cardiovascular (palpitații, înțepături „la
inimă”, amorțeală în brațul stâng), la sistemul respirator (senzație de sufocare) sau
cel gastro-intestinal (constipații, balonări,
scaune neregulate, colon iritabil). Tulburările psihosomatice se pot manifesta și
prin dureri într-una sau mai multe părți ale
corpului (cefalee, crampe musculare, dureri
de spate), prin amețeli, greață, țiuituri în
urechi, transpirații, tulburări sexuale
(pierderea libidoului) sau prin preocuparea
pentru un defect presupus sau exagerat în
aspectul fizic (tulburare dismorfică corporală).

Caracteristic somatizării este următorul lucru: deși organic pacientul e
sănătos, el suferă. Această persoană NU
joacă teatru: durerile și problemele pe care
le experimentează sunt reale și îi pot afecta
în mod dramatic viața de zi cu zi. Credința
sa, greu de clintit, este că are ceva fizic, o
boală gravă, pe care medicii nu sunt capabili să o diagnosticheze și trateze. Simptomele sale sunt multiple și disparate. De
aceea acești pacienți trec prin multiple
analize și investigații, ceea ce nu face decât
să le întărească ideea că suferă de ceva grav.
Somatizarea este ea însăși o boală și o
suferință grea, însă respectivii pacienți nu
asta vor să audă. Încrederea în medic este
crucială, însă din păcate de cele mai multe
ori exact asta lipsește. În astfel de situații,
medicul, chiar dacă știe de la început că pacientul suferă de o afecțiune psihosomatică,
recomandă o multitudine de teste pentru

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

514.240.4940
www.naturazone.net

herboristelaval@gmail.com

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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a-l asigura că nu are nimic organic.
Tratamentul unei boli psihosomatice
trece așadar prin căutarea și eliminarea unor
cauze fizice și apoi prin psihoterapie cognitivă și eventual antidepresoare.

Criterii de diagnostic

O boală psihosomatică poate fi diagnosticată ca atare atunci când sănătatea este
afectată negativ de factori psihologici.
Acești factori psihologici pot fi reprezentați
de tulburări psihice (depresie clinică), simptome psihologice (anxietate), răspunsul
legat de stres sau comportamente maladaptive (sedentarism, dependențe). Factorii psihologici pot acționa într-unul din
următoarele moduri:
■ Influențând cursul afecțiunii, anume
dezvoltarea, exacerbarea sau întârzierea
vindecării sale. Pacientul nu crede în diagnostic, nu crede că e vorba de somatizare.
De aceea cel mai bun curs de urmat este ca
medicul, în urma rezultatelor analizelor, să
dea acestor pacienți un semnal clar că viața
nu le este în pericol, negociind, cu răbdare
și delicatețe, un tratament antidepresiv.
■ Interferând cu tratamentul. Pacientul
refuză să se supună tratamentului prescris,
pe motiv că a citit pe internet sau i-au spus
alții că dă dependență.
■ Constituind un risc suplimentar pentru sănătatea individului. Sunt frecvente
și foarte periculoase cazurile de automedicație, când o persoană ia diverse pilule pe
motiv că a auzit că sunt bune în tratarea
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Tulburare psihosomatică vs
afecțiune organică

Persoanele suferind de tulburări psihosomatice se diferențiază de cei cu afecțiuni
organice prin câteva aspecte:
■ Multitudinea simptomelor: scăderea libidoului, tahicardie, greață, constipație/diaree, dificultate în respirație, sensibilitate
alergică excesivă la diferiți stimuli, scădere
ponderală/obezitate, sufocări inexplicabile,
dureri în piept.
■ Credința pacienților că probleme lor au o
cauză organică. De exemplu, durerile „la
inimă” sunt interpretate ca fiind angină pectorală, deși coronarografia - cea mai bună
tehnică de diagnosticare a afecțiunii coronariene - arată contrariul.
■ Înrădăcinarea unor convingeri exagerate,
deformate, despre problemele lor.
■ Tendința de a menține, prin factori psihologici, problemele somatice, chiar dacă
acestea au avut inițial o cauză fizică, lucru
ce duce la persistența în timp a simptomelor, în ciuda tratamentului prescris.
■ Incidența crescută a manifestărilor în perioadele de stres crescut sau după anumite
evenimente (certuri în familie, dificultăți financiare etc.).
În concluzie, somatizarea conflictelor
psihice reprezintă tendința de a trăi și de a
comunica suferința psihică în forma unor
simptome fizice.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
* Cu comanda *
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COVID-19

De ce intensitatea simptomelor de COVID-19
variază atât de mult de la o persoană la alta?
întrebări, după cum notează autorii unui
studiu care a examinat și sintetizat de
manieră exhaustivă datele disponibile
privind cazurile asimptomatice de
COVID-19. Studiul, intitulat Prevalence
of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection, a
fost publicat în Annals of Internal
Medecine. Cercetătorii au totuși câteva
potențiale explicații.

Unele persoane, expuse în trecut la
unul din coronavirușii ce provoacă simple
răceli, ar putea beneficia de o protecție
parțială împotriva SARS-CoV-2. Acest
avantaj ar fi conferit de celulele limfocite
T, capabile să recunoască o varietate de
coronaviruși și să producă o reacție imunitară protectoare. Este de asemenea posibil ca anticorpii să aibă un spectru larg de
acțiune împotriva coronavirușilor, ameliorând rezistența la COVID-19.

De ce unele persoane care se
îmbolnăvesc de COVID-19 se
confruntă cu simptome foarte
severe, în vreme ce între 30%
și 40% dintre cei infectați nu
suferă deloc?

Chiar și în cazul vârstnicilor, categoria cea mai vulnerabilă, coronavirusul
provoacă efecte de intensități variabile.
Există cazuri de persoane de peste 90 de

ani infectate cu SARS-CoV-2 care dacă nu
ar fi făcut testul de depistare, nu ar fi știut
că au COVID-19, așa de puține simptome
ale acestei boli au avut.

Ce particularități la nivel individual ar
putea explica faptul că două persoane de
aceeași vârstă, de același sex și cu o stare
de sănătate asemănătoare au răspunsuri
diferite la o infecție cu SARS-CoV-2? De
ce una dintre ele nu prezintă niciun simptom iar cealaltă se zbate între viață și
moarte la terapie intensivă? La ora actuală, nu există un răspuns precis la aceste

Câteva detalii despre limfocitele T și
anticorpi: leucocitele, cele mai importante
celule implicate în imunitatea organismului, sunt de două tipuri, fagocite și limfocite. Fagocitele înconjoară și absorb
patogenii, descompunându-i. Limfocitele
ajută organismul să își amintească de invadatorii anteriori și să-i recunoască dacă
aceștia revin. La rândul lor, limfocitele
sunt de două tipuri: limfocite B care produc anticorpi și limfocite T care distrug
celulele compromise din organism și contribuie la alertarea altor leucocite. Mai
multe informații despre sistemul imunitar,
din ce este alcătuit și cum funcționează un
răspuns imun găsiți în articolul Cum poate

fi întărit sistemul imunitar?, disponibil la
www.accentmontreal.com.

O altă explicație privind variația de intensitate a simptomelor de COVID-19 are
de-a face cu genetica. În Europa, cercetătorii au analizat recent genomul unor persoane atinse de COVID-19. Au descoperit
că anumite variații în cromozomul 3 sunt
mai frecvente la persoanele care dezvoltă
complicații grave. Segmentul genetic în
chestiune conține 6 gene, însă specialiștii
nu se pot pronunța deocamdată dacă vreuna dintre ele este în cauză. Una dintre
aceste gene codifică o proteină ce interacționează cu un receptor celular extrem de
important pentru coronavirus, în vreme ce
alta este implicată în sistemul imunitar.
Autorii acestui studiu european - o
echipă formată din zeci de oameni de știință - au confirmat, de asemenea, că există
o corelație între grupa sangvină și intensitatea simptomelor asociate cu COVID-19.
În eșantionul de 1,610 pacienți italieni și
spanioli, bolnavii cu grupa de sânge A au
avut cu 50% mai multe șanse să aibă
nevoie oxigen sau să fie puși pe un respirator artificial. Gena care determină grupa
sangvină este situată în apropierea unei
alte gene implicate în sistemul imunitar,
ce ar putea avea o influență asupra
COVID-19.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.

Vaccinul contra tuberculozei: Fără efect
împotriva COVID-19?
Un studiu publicat în Journal of the
American Medical Association nu confirmă
așteptările privind vaccinul BCG (Bacilul
Calmette-Guerin), care administrat în
copilărie contra tuberculozei ar oferi o protecție împotriva infecției cu SARS-CoV-2
la vârstă adultă.
Ipoteza eficacității vaccinării împotriva
tuberculozei în cazul COVID-19 este un
subiect recurent de la începutul pandemiei.
Stimulând imunitatea înnăscută, acest vaccin are un efect protector nespecific împotriva infecțiilor, în special cele
respiratorii. Se credea astfel că el ar putea
diminua amploarea infecției cu SARSCoV-2.
Câteva observații epidemiologice au
sugerat o corelație între rata de vaccinare
accentmontreal.com

BCG și ratele de morbiditate și mortalitate
din cauza COVID-19, determinând mai
multe țări să lanseze studii clinice ample, în
special în rândul lucrătorilor în domeniul
sănătății - 1.000 de persoane în Olanda,
4.000 în Australia, de exemplu, precum și
unul în Franța, lansat în colaborare cu
Spania. Rezultatele acestor studii sunt
așteptate în următoarele luni.
În acest context, o echipă de cercetători
israelieni a condus un studiu observațional
utilizând rezultatele testelor virusologice
RT-PCR efectuate între 1 martie și 5 aprilie
2020 (72.060 de teste în total), pentru a
compara rata de pozitivitate a persoanelor
care au prezentat semne ale unei infecții cu
SARS-CoV-2 funcție de vaccinarea lor

anterioară împotriva tuberculozei. Astfel,
eșantionul de studiu a fost împărțit în două
grupuri: în primul au intrat toate persoanele
cu vârste cuprinse între 39 și 41 de ani,
adică cele născute între 1979 și 1981, considerând faptul că vaccinul BCG a fost
obligatoriu în Israel până în 1982; în cel deal doilea au fost repartizate persoanele de
35-37 de ani, deci cele născute după 1982 și
probabil nevaccinate.
Ancheta nu a relevat nicio diferență
semnificativă la nivel statistic între cele
două grupuri în ceea ce privește proporția
testelor pozitive pentru coronavirus - 11,7%
din 3,064 în grupul vaccinat vs. 10,4% din
2,869 în cel nevaccinat - și nici în ratele de
pozitivitate la 100,000 de locuitori (121 vs.
100). Câte un caz sever ce a necesitat ven-

Într-un Quebec plin de accente

tilație mecanică sau admiterea la terapie intensivă s-a înregistrat în ambele grupuri,
însă niciun deces nu a fost raportat.

Totuși, dacă acest studiu sugerează că
în cohorta de adulți israelieni analizată
faptul de a fi fost vaccinat împotriva tuberculozei în copilărie nu este asociat cu o
mai mică incidență a infectării cu SARSCoV-2, el nu permite tragerea vreunei
concluzii privind asocierea vaccinului
BCG și severitatea cu care se manifestă
COVID-19.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.
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Materia întunecată: aproape de dezlegarea
misterului?
Materia întunecată

Hexaquarc, reprezentare grafică.

Materia
întunecată
din
univers „cântăreşte” mai mult
decât materia obișnuită.
Cercetătorii cred că materia
întunecată este formată din
particule încă nedescoperite.
Recent însă, a fost propusă o
nouă idee: materia întunecată
ar putea fi alcătuită din quarcuri normale, la fel ca cele
care formează protonii și neutronii, însă organizați într-un
tip de structură diferită, imediat după Big Bang.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Nu mai este un mister
faptul că oamenii de
ştiinţă sunt convinşi că
în univers există o
materie invizibilă, denumită materie întunecată, care nu emite
/reflectă lumină şi deci
pe care nu o vedem, dar a cărei atracţie
gravitaţională domină structurile din
univers. Dacă măsurăm viteza stelelor de la
periferia galaxiilor, inclusiv a celor de la periferia Căii Lactee, vedem că aceasta este
mult mai mare decât cea rezultată din calculele ce ţin cont de atracţia gravitaţională
exercitată de materia vizibilă.
Concluzia este că în univers există o
accentmontreal.com

materie întunecată, pe care oamenii de știință o caută de mulţi ani. Această căutare se
desfășoară în cadrul unor proiecte de cercetare la acceleratoarele de particule existente, unde se încearcă generarea ei în
coliziuni la energii extreme între fascicule
de particule, dar şi în laboratoare subterane,
unde se încearcă măsurarea interacţiunilor
particulelor de materie întunecată care
ajung pe Pământ din univers cu ajutorul
unor detectoare de particule extrem de sensibile.
Ce anume caută cercetătorii? Particule
exotice - care nu fac parte din aşa-numita
familie a particulelor din modelul standard,
ci ar fi particule „dincolo” de modelul standard, adică particule precum cele supersimetrice, a căror existenţă a fost prevăzută
în cadrul anumitor teorii.
La ora actuală însă nici urmă de aceste
particule! Nu au fost descoperite nici la acceleratoare, nici în laboratoarele subterane.
Misterul rămâne nerezolvat.

O formă specială de organizare a quarcurilor ar putea
explica materia întunecată

În acest context, o idee ar fi că de fapt
materia întunecată nu este compusă din particule din afara modelului standard, ci din
cele care alcătuiesc modelul standard, organizate însă în alt mod. Această idee a fost
propusă de doi cercetători de la University
of York, Mikhail Bashkanov şi Daniel
Watts, într-un articol publicat recent în revista Journal of Physics G: Nuclear and
Particle Physics.
Quarcurile sunt particulele fundamentale. Trei quarcuri cuplate prin intermediul
unor particule-forță numite gluoni pot
forma un proton sau un neutron - particule

prezente în nucleul atomilor. Aranjarea
acestor quarcuri în structuri diferite duce la
obţinerea unor particule mult mai exotice.
În studiul lor, cei doi cercetători arată că
quarcurile care compun protonii şi neutronii, adică quarcurile up şi down, se pot
organiza şi în structuri care conţin mai
multe quarcuri decât conțin nucleonii. Dacă
în fiecare proton şi neutron se găsesc trei
quarcuri (doi de tip up şi unul de tip down
în proton și doi de tip down şi unul de tip up
în neutron), există se pare particule - aşanumite d-hexacuarcuri, compuse din şase
quarcuri d*(2380) sau „D-star”- care conţin
trei quarcuri up şi trei quarcuri down.
„D-star” are sarcină pozitivă. Cercetătorii cred că au identificat această particulă
în 2014, ea având o perioadă de „viață”
foarte scurtă. Din acest motiv, detecția
hexaquarcului d*(2380) nu a putut fi pe
deplin confirmată.
Ei bine, cei doi cercetători susţin că
imediat după Big Bang, din aşa-numita
supă de quarcuri şi gluoni (quark-gluon
plasma), ar fi luat naştere extrem de multe
d*, care, fiind particule de tip bosonic, s-ar
fi unit cu miile sau chiar cu zecile de mii, în
ceea ce se cheamă un condensat BoseEinstein. Acesta ar fi o nouă formă de materie, a cincea, care ia naştere în condiţii
particulare și în care mecanica cuantică
domină la o scară macroscopică.
Aceşti „bulgări” de materie condensată
ar putea reprezenta materia întunecată, fără
deci să fie necesară existenţa unor particule
misterioase pe care nu le-a văzut nimeni.
De menţionat faptul că ideea nu este
nouă. În trecut au fost propuse particule formate din quarcuri, precum aşa-numitele
stări profund legate (deeply bound state) cu
quarcuri stranii (quarcuri din a doua familie) care ar avea acelaşi rol precum conden-
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Câtă materie există în univers? Întrebare
extrem de dificilă, la care există în
prezent un răspuns uimitor: cea mai
mare parte a materiei în univers este întunecată, constituind așa-zisa față invizibilă a universului. Materia obișnuită,
vizibilă - cea care emite sau interacționează cu radiația electromagnetică,
din care face parte și lumina - reprezentată, de exemplu, de stele, constituie
circa a cincea parte din totalul materiei.
Restul, până la aproximativ 80%, este alcătuit dintr-o formă de materie care are
doar efecte gravitaționale la nivel de
galaxii sau clustere de galaxii și care nu
se știe exact din ce ar putea fi compusă.
Ea nu emite lumină, motiv pentru care a
căpătat numele de materie întunecată,
dark matter în engleză.
Materia întunecată a fost postulată ca
materie lipsă de către Fritz Zwicky, în
1934, pentru a explica viteza orbitală de
rotație a galaxiilor în grupările de galaxii
(așa-numitele clustere de galaxii).
Această viteză, fiind un efect al forței
gravitaționale, depinde de cantitatea de
materie aflată în interiorul orbitei de rotație - la fel ca viteza de rotație a planetelor din sistemul solar, care depinde
de masa Soarelui și de distanța față de el
și, cu o contribuție foarte mică, de masa
planetelor din interiorul orbitei acestora.
Ei bine, viteza de rotație a galaxiilor
corespunde unei mase mult mai mari
decât cea observată, de unde Zwicky a
emis ipoteza existenței unei materii
lipsă.
Sursa: „Materia întunecată”, Cătălina
Curceanu, www.accentmontreal.com.

saţii de d*.
În articolul despre care vorbim, autorii
au prezentat inclusiv posibile dovezi experimentale, adică urme ale acestor stări exotice de materie, care ar putea demonstra
existenţa lor, atât în experimente de fizică
nucleară, cât şi în astrofizică. Ar putea fi de
exemplu căutate urme ale dezintegrării
acestor „bulgări” în urma interacţiunii cu
raze cosmice.

Rămâne de văzut dacă observaţii astronomice sau experimente dedicate vor confirma existenţa acestor condensate de d*,
caz în care căutarea altor forme de materie
întunecată ar putea să nu mai fie necesară.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.
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De ce oamenii susțin regimuri opresive
Într-adevăr, ne putem simți „obligați
moral” să apărăm partidul, națiunea sau religia, indiferent de caracterul acestora.

Totuși, unii s-ar răscula

În timp ce toată mulțimea face salutul nazist, o persoană refuză să salute.

Ne place să credem că noi am
fi altfel, dar care este probabilitatea ca tu să fii un erou
rebel, refuzând să fii complice
în menținerea sau chiar
susținerea unui sistem represiv? Iată ce spune știința despre acest subiect.
Au fost și există nenumărate exemple
de regimuri politice monstruoase. Și mulți
se întreabă de ce oamenii nu s-au ridicat sau
nu se ridică împotriva unor tirani abjecți.
Unii dintre noi ne grăbim să-i judecăm pe
cei care se conformează regulilor unor
regimuri tiranice, catalogându-i pe aceștia
ca fiind „spălați pe creier”, psihopați sau cel
puțin inferiori din punct de vedere moral.

Logica consecinței și logica
adecvării

Comportamentul uman este guvernat de
două „logici” complementare și foarte
diferite.
Conform logicii consecinței, alegem ce
să facem ca un bun economist: cântărim
costurile și beneficiile opțiunilor pe care le
avem din perspectiva obiectivelor personale. Este vorba, în esență, despre cum
obținem ceea ce ne dorim.
Dar există și logica adecvării, conform
cărei rezultatele, bune sau rele, sunt adesea
de o importanță secundară. Adesea alegem
cum să acționăm întrebând: „ce trebuie să
facă o persoană ca mine într-o situație ca
asta”?
Interacțiunile sociale umane depind de

Bazele psihologice se formează devreme. Copii de trei ani vor protesta dacă
sunt încălcate „regulile” arbitrare ale unui
joc. Și cu toții știm cât de umilitor este să
ieși în evidență pe terenul de joacă pentru
că încalci „regulile” privind îmbrăcămintea
sau comportamentul, de exemplu.

Logica adecvării face ca cei mai mulți
să nu fie doar elemente cooperante, ci și
mecanisme de sprijinire a statului opresiv, căci logica adecvării ne cere să urmăm
regulile, dar și să ne asigurăm că și ceilalți
procedează la fel, adesea fără să ne întrebăm de ce regulile sunt așa cum sunt.
Prin urmare, regimurile completează
recompensele și pedepsele cu norme, reguli și convenții care se auto-controlează.
Un bun coleg de partid, un membru al unui
cult religios sau al unui grup terorist vor
afla că trebuie să se supună ordinelor, să
elimine orice opoziție și să nu pună la îndoială autoritatea; dar și să aplice aceste
norme asupra semenii lor.
Așadar, statul autoritar este preocupat
mai presus de orice de păstrarea ideologiei,
de definirea modului „corect” de a gândi și
de a se comporta, astfel încât populația să
se poată conforma fără îndoieli.
Această perspectivă poate ajuta la explicarea ororilor Germaniei naziste, arătând
că nu este în primul rând o problemă individuală. Cum spunea Hannah Arendt, atrocitățile Holocaustului au fost înfăptuite de
oameni banali, convinși să se conformeze
unui set de comportamente anormale.

Ambele logici sunt necesare pentru a
crea și menține un regim autoritar. Pentru a
ne asigura că facem alegerile personale
„corecte”, principalele instrumente ale unui
stat opresiv sunt: răsplătirea conformității
și pedepsirea oricărui indiciu de rebeliune.
Dar câștigul personal (sau supraviețuirea) oferă o bază fragilă pentru un
stat represiv.

Suntem destul de siguri că majoritatea
dintre noi s-ar conforma (cu mai mult sau
mai puțin disconfort), fiind dificil să ne
opunem senzației că modul în care sunt lucrurile este unul corect și adecvat.
Gândiți-vă doar la ardoarea cu care oamenii pot impune standarde de îmbrăcăminte, interdicții privind limbajul
vulgar sau norme alimentare, oricât de arbitrare ar putea fi.

tendința noastră de a ne conforma regulilor
nescrise de comportament adecvat. Cei mai
mulți dintre noi suntem de încredere, politicoși, respectăm eticheta. Nu ne deranjează
să lăsăm judecătorii sau arbitrii de fotbal să
aplice regulile. Ne conformăm chiar și la
normele arbitrare.
Logica adecvării se auto-aplică: dezaprobăm, condamnăm sau raportăm persoanele care mint sau înșală. Chiar și în
„jocuri” anonime, experimentale, oamenii
vor plăti o sumă pentru a-i pedepsi pe alții
pentru că sunt necooperanți.
Logica adecvării este, așadar, esențială
pentru a înțelege modul în care ne putem
organiza în echipe, companii și națiuni.
Avem nevoie de sisteme comune de reguli
pentru a coopera, evoluția având un rol important în rafinarea acestui comportament.

Mecanismul regimurilor
autoritare

Tu te-ai ridica împotriva
unui regim autoritar?

Cu toate acestea, un număr mic dintre
noi s-ar opune - dar nu pe baza diferențelor
de moralitate. Și rebelii trebuie să
folosească logica adecvării, dar ei vor găsi
norme și idealuri diferite, împărtășite cu
colegii de rezistență sau inspirați din istorie
sau literatură. Nerespectarea unui set de
norme necesită înlocuirea acestuia cu altul.
Sigur, este posibil ca unii oameni, în
mod natural, să fie mai non-conformiști
decât alții, cel puțin în anumite perioade din
viață. Dacă acești rebeli reușesc să aibă succes, depinde parțial de cât de convingători
sunt față de sine și față de alții care nu vor
să se conformeze regulilor majorității. În
fapt există ceva sprijin pentru ideea că rebelii dispun de bune abilități verbale și o
bună inteligență generală.
Modul în care reacționăm la nedreptate
poate afecta și tendința noastră de a ne răscula. Persoanele care nu tolerează riscul și
au încredere ușoară în ceilalți sunt mai
puțin susceptibile să reacționeze puternic la
nedreptate. Asta îi poate face pe aceștia să
se conformeze.

Rolul contextului social

Un alt factor îl reprezintă circumstanțele
sociale. Clasele superioare și mijlocii din
Germania din perioada 1920-1940 erau de
două ori mai susceptibile să se alăture partidului nazist decât cele cu statut social inferior. Așadar, este posibil ca cei care au cel
mai mult de pierdut și / sau sunt dornici să
urce pe scara socială să fie în mod deosebit
susceptibili la conformitate.
În plus, dacă alți membri ai cercului
tău social se conformează, este posibil să
crezi și tu că este lucrul „adecvat” de făcut.
Puțini vor lupta împotriva unui regim
autoritar după ce au cântărit cu atenție consecințele. La urma urmei, rezultatul cel mai
probabil este eșecul și eliminarea.
Ceea ce impulsionează lupta împotriva
unui regim opresiv este o viziune diferită:
o promisiune a egalității, a libertății și a
dreptății și un sentiment că acestea ar trebui apărate, indiferent de consecințe.
Varianta originală a acestui articol, intitulată „Would you stand up to an opressive
regime?”, a fost scrisă de Nick Chater, profesor de științe comportamentale, Warwick
Business School. Scientia.ro este unul dintre cele mai importante site-uri de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice în limba română.
Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri,
are o secțiune de bloguri și una destinată
întrebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

17

www.accentmontreal.com

ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Calificări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fizică, spirit de echipă, muncă la exterior,
permis de conducere valid (posibilitate de
a face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competitiv
și asigurare colectivă. Loc: Montreal și împrejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. Scrieți-ne la
info@genexinc.ca sau contactați-ne la
450-963-2990 (lăsați un mesaj).

URGENT, 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: experiența
în amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de conducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în timpul iernii). Postul este la timp plin, permanent, cu salariu competitiv și asigurare
colectivă. Loc: Montreal și împrejurimi
(punct de întâlnire la Laval). Data de început: imediat. info@genexinc.ca sau contactați-ne la 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 oficial, cu cec,
15$/oră.Contactați Eugen prin email la
expertmenage@bordic.com sau prin telefon la 514-799–6864.
Căutăm o persoană onestă și cu experiență
pentru a face ordine și curățenie într-un
apartament, de două, trei ori pe săptămână. Sunați/lăsați un mesaj pentru Bev
la 514-731-2176 sau textați la 718- 8717126.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere
și îngrijitoare, caută candidați/candidate
pentru familii în regiunea Montreal și
Laval. Candidatul ideal are cel puțin 6 luni
de experiență, este responsabil și posedă
referințe verificabile. 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
514-344-0099, Elsa.
Compania Systèmes Sous-sol Québec angajează lucrători în construcții. Nouveniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire intensivă. Posibilitate de avansare, muncă pe
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tot parcursul anului, salariu competitiv,
asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută muncitori. Plata este negociabilă, în funcție de
experiență. Info: www.renoroca.ca. Contact: enoroca_inc@yahoo.com sau 514575-2939.

Companie situată în Lachine caută o persoană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un depozit. Cerințe: bilingvism, permis de conducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mobilier de birou. De luni până vineri (8:00 16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-5951400, ext. 225 - cereți cu Roland.
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.

IMOBILIARE
Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exterioară gratuită. Info suplimentare: 514575-9377, Ina (română, rusă, franceză).

50

.00

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 metrou Cartier
sau Montmorency. Stație de autobuz în
față, autostrada 440 la 2 minute. Tel: 514550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală, autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de stația de metrou Place des Arts,
complet renovate, totul inclus: încălzire,
apă caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge
român. Chirii de la 650$/lună, bail de 12
luni. Tel: 450-465-9360.

MATRIMONIALE
Cetățean canadian, 170/78, educație militară și studii juridice canadiene, NEFUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-8760543.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn nefumător, până în 48 de ani, pentru o relație serioasă. Telefon: 514-329-5524,
după orele 20:00.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare duminică 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: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână 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 program: 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, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: 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. SaintJoseph, 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, Constantin 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. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie 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.

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

18 SPORT

Vineri 19 iunie 2020 ■ PAG. 18

ȘAH

Cele mai bune deschideri în șah pentru
începători: Deschiderea Scoțiană
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Așa cum am amintit în
numărul trecut, o altă metodă
de a obține un joc deschis și
un avantaj rapid o reprezintă
Deschiderea Scoțiană, dezvoltată mai jos.
Deoarece negrul egalizează situația
fără dificultate, partida scoțiană nu este întâlnită decât foarte rar în marile turnee de
șah - ea nu reprezintă pentru alb decât una
din numeroasele căi care duc la joc egal și
implicit remiză.
Iată descrisă mai jos una dintre multele variante ce fac parte din deschiderea
scoțiană:
Poziția 1: După popularul e2-e4 contracarat de negru prin e7-e5, albul atacă
pionul din e5 cu Cg1-f3, iar negrul, în
această situație, alege să se apere cu calul
din Cb8-c6. Această poziție este baza deschiderii scoțiene.
Negrul răspunde cu pion e5-d4, câștigând
un pion.

onul din g7 de lângă regele negru și, în
același timp, o pregătire a rocadei).
Negru - nebun Nf8-c5 (șah).

Poziția 3: Albul își sacrifică cel de-al
doilea pion, cu intenția de a-și proteja
regele și a-l pune la adăpost prin rocadă,
într-o mutare viitoare.
Alb - pion c2-c3.
Negru - pion d4-c3.

Poziția 4: Albul evită șahul făcând rocada
mică. În același timp, își sacrifică cel deal treilea pion.
Alb - face rocada mică mutând regele din
Re1-g1 și turnul din h1 in f1 (rocada mică
se notează 0-0).
Negru - pion c3-b2.

câștigat trei pioni, se poate afirma că negrul nu pare înclinat să înțeleagă unde
a făcut greșeala și dacă a făcut o greșeală.
Debutul acestui joc, continuarea și poziția
actuală reprezintă în cazul negrului un
eșec în ceea ce privește continuarea partidei.
În acest moment, negrul nu mai
stăpânește jocul și, mai ales dacă este un
începător, are greutăți deosebite în a se
apăra.

Nefiind un profesor de șah și ținând
cont de faptul că acest articol se dorește a
fi doar o prezentare a unei deschideri des
practicate de către începători, las în grija
cititorului plăcerea de a practica această
deschidere și de a experimenta în cadru
privat sau organizat diferitele variante ce
decurg.

Știați că... ?

Poziția 2: În acest moment, albul are 5-6
variante de a continua partida. Varianta
aleasă de mine ca prezentare este una pe
care am experimentat-o fiind cu negrele,
în care am pierdut răsunător, necunoscând
pericolele ce decurg, deși am jucat incisiv.
Deci: Alb - nebun Nf1-c4 (un atac puternic pentru alb la câmpul reprezentat de pi-

● Partida scoțiană nu este întâlnită decât
foarte rar în marile turnee de șah. Cu toate
acestea, marele maestru de șah rus (GM)
Gary Kasparov, unul dintre cei mai mari
jucători din istoria sportului minții, a utilizat-o cu succes în anii ’80-’90, atunci
când a devenit numărul 1 mondial
învingându-i pe cei mai buni GM ai
vremii.

Poziția 5: Alb - nebun din c1 în b2 (Nc1b2).
Ajuns în această poziție, albul, deși a
sacrificat trei pioni, și-a îndeplinit toate
cele trei obiective ale unui joc de șah, și
anume:
1. Controlul centrului tablei de șah;
2. Dezvoltarea rapidă a jocului;
3. Punerea regelui la adăpost.

Mai mult decât atât, în acest moment,
prin preluarea pionului negru din b2, albul
are patru piese grele pregătite să atace
letal flancul regelui.
De cealaltă parte a baricadei, deși a

accentmontreal.com

● Jucătorul de șah spaniol Luis Ramírez
de Lucena, al cărui nume coincide cu
Gambitul Regelui (prezentat în numărul
trecut Accent Montreal și disponibil la
www.accentmontreal.com), este și autorul
primei cărți despre deschideri în șah, publicată în 1497.

● În anii ’60, marele maestru de șah GM
Master Boris Spassky a câștigat turneul de
la Moscova utilizând Gambitul Regelui și
învingând doi dintre cei mai buni jucători
de șah ai vremii: Boby Fischer și David
Bronstein.

Matei Maxim este un pasionat al sportului, în special fotbal, tenis, handbal, rugby
și șah.

Într-un Quebec plin de accente

Istoria șahului

Şahul ( „jocul regilor”) este un joc pentru doi jucători, care necesită 32 de piese
şi o tablă delimitată de 64 pătrate.
Jocul nu implică norocul, constând exclusiv într-un joc de strategie. Şahul este
unul dintre jocurile cele mai populare,
fiind descris nu numai ca joc, ci şi ca
artă şi ştiinţă. Şahul este uneori văzut ca
un joc de război abstract, ca o „artă
marţială mintală”.
Numărul de poziţii legale în şah este estimat a fi între 1043 şi 1050, iar complexitatea jocurilor derivate la aproximativ
10123, în timp ce există până la 218 posibilităţi per mutare.
Şahul este jucat atât recreaţional cât şi
competitiv în cluburi, turnee, online, şi
prin e-mail (şah prin corespondenţă).
Multe variante de şah şi jocuri înrudite
sunt jucate în întreaga lume, printre cele
mai populare fiind Xiangqi (China),
Buddhi provo (Nepal) sau Shogi
(Japonia), toate având aceeaşi origine istorică cu şahul.
Americanii pretind că şahul provine din
jocul indian Chaturanga, de acum aproximativ 1400 de ani. Dar multe ţări
revendică originea şahului. Acesta a
ajuns în Rusia prin Mongolia, unde a
fost jucat la începutul secolului al 7-lea.
Din India a migrat spre Persia şi s-a
răspândit în întreaga lume islamică, după
cucerirea musulmană din Persia. A fost
introdus în Spania de mauri în secolul
10, un celebru manuscris de jocuri care
include şahul, tablele şi zarurile, numit
Libro de los Juegos, fiind scris sub sponsorizarea lui Alfonso X de Castilia în
secolul al 13-lea. Şahul a ajuns în Anglia
în secolul al 11-lea şi a evoluat prin diverse variante, cum ar fi Courier.
Până la sfârşitul secolului al 15-lea au
fost adoptate normele moderne pentru
mişcările de bază (în Italia). Normele actuale au fost finalizate în secolul al 19lea, cu excepţia condiţiilor exacte pentru
remiză.
Cel mai popular set de piese de şah,
„Staunton”, a fost creat de către
Nathaniel Cook, în 1849. A fost aprobat
de către un jucător lider al timpului său,
Howard Staunton, şi adoptat oficial de
FIDE în 1924.
Titlul de „Maestru” a fost creat de ţarul
Nicolae al II-lea care l-a acordat pentru
prima dată în 1914 la cinci jucători, după
un turneu ce s-a desfășurat în Sankt Petersburg.
Federaţia Mondială de Şah (FIDE) a fost
fondată în 1924.
Sursa: Istoria jocului de șah, chess.com.

face diferenţa

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Poţi avea
probleme cu circulaţia periferică. Dragoste: Chiar
dacă dragostea nu pare domeniul predilect
acum, atmosfera e mai curând pozitivă în
relaţia cu celalalt. Financiar: Multe aspecte anterior apăsătoare sau neplăcute
revin acum la normal şi îți readuc zâmbetul pe buze.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Ai nevoie
de mişcare, de vitamine și
minerale şi de odihnă.
Dragoste: Nu este timpul unei discuţii decisive, încearcă să-ţi păstrezi calmul şi să
te gândeşti bine la ce spui, altfel ai putea
să-ţi jigneşti partenerul. Financiar: Ai
cam rămas fără rezerve, iar surse noi de
venit nu se prea anunţă. Ar fi bine să laşi
cheltuielile majore pentru altădată.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Nu te
simţi tocmai bine în pielea
ta, te preocupă o durere
ascunsă, dar îţi este teamă să înfrunţi
realitatea şi să mergi la medic. Dragoste:
O perioadă cam anostă în plan sentimental. Comunicarea este și responsabilitatea
ta. Nu-l lăsa pe celălat să-ți ghicească dorințele! Financiar: Limitează-ţi investiţiile cu risc şi, în general, nu-ţi lăsa situaţia
financiară în mâinile altcuiva.

4751 Ave Van Horne
Montreal, H3W 1H8
514-733-8455

RAC (22 iunie - 22
iulie)
Sănătate: Rezistenţa fizică riscă să scadă datorită
stresului și oboselii. Dragoste: Relațiile
funcționale se consolidează, cele nefuncționale ajung într-un punct critic,
putându-se rupe. Este posibilă și revenirea
unei foste iubiri. Financiar: Banii sunt pe
un teren cam agitat, însă aceasta ar putea
fi o perioadă prosperă dacă ești chibzuit.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de
sănătate nu te preocupă
câtuşi de puţin şi dai
dovadă de o vitalitate de invidiat.
Dragoste: Este vremea discuțiilor sincere
și încărcate de semnificații. Vor fi clarificate aspecte din trecut, de care depinde viitorul relației. Financiar: Eşti de lăudat
pentru felul înţelept în care îţi gestionezi
bugetul.

FECIOARĂ (23 august 22 septembrie) Sănătate:
Persistă o stare de oboseală
fizică și psihică. Consolidarea sănătății prin odihnă este esențială.
Sistemul imunitar poate da rateuri în situație de surmenaj. Dragoste: Oricât de mult
ai iubi, nu poți lua decizii numai cu inima.
Financiar: Faci economii şi cauţi soluţii
pentru plata datoriilor. Nu e vorba de lipsuri, ci de limite.
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BALANŢĂ (23 septembrie - 22 octombrie)
Sănătate: Bolile nu apar
din senin. Ele au dat semne
şi înainte, dar le-ai tratat cu indiferenţă.
Dragoste: Ai cam obosit să duci numai tu
pe umeri soarta relaţiei şi ţi se pare injust
să faci mereu sacrificii de dragul celuilalt.
Financiar: Dai dovadă de multă prudență
şi bine faci.

SCORPION
(23
octombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: De unde atâta
furie? Când vei găsi răspunsul, sănătatea ta fizică și mintală se vor
ameliora considerabil. Dragoste: Intuiţia
te face să găsești cele mai eficiente soluţii.
O ieşire din casă are şanse mari să fie pigmentată cu momente romantice. Financiar: Creştere de venituri, dar şi cheltuieli
destul de mari.
SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sănătate: Ești plin de energie, însă nu exagera cu
nopțile nedormite sau exercițiile fizice.
Dragoste: Greu să-ţi exprimi sentimentele
sau să te comporţi relaxat şi firesc. Solo
sau în cuplu, analizează-ți situaţia cu
atenţie, capacitatea ta intelectuală se află
la parametrii maximi. Financiar: Te vei
afla în fața unor decizii importante, cu
efecte pe termen lung.

CAPRICORN (22 decembrie - 19 ianuarie)
Sănătate: O problemă din
trecut revine, deoarece nu
te-ai ocupat de ea aşa cum trebuia la vremea respectivă. Dragoste: Nu ai liniște.
Te chinuie niște amintiri, te simți vinovat,
nu știi pe ce drum să o apuci. Pune întrebări clare și acceptă răspunurile primite.
Financiar: Banii vor fi ceva mai limitaţi
în această perioadă.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie)
Sănătate: Ești cam agitat şi
nu reușești să-ţi păstrezi
energia în limitele controlabile. Există
riscul unor accidente cauzate de grabă.
Dragoste: Suferinţele din amor nu te ocolesc, dar nu cumva torni gaz peste foc fără
motiv? Financiar: Climat avantajos
privind investiţiile imobiliare, redecorările
sau renovările.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Te afli
sub o aripă protectoare ce te
ţine departe de orice boli
majore. Dragoste: Viața sentimentală nu
pare să fie la cote înalte. Confuzia este ce
o caracterizează. Va trebui să comunici
deschis ce te frământă. Financiar: Riscul
trece prin bugetul tău şi lasă urme. La
originea acestui dezechilibru pare să fie o
intenție mincinoasă.

Orar
L-M-M-J-V 9.00-20.00
S-D
9.00-19.00

