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Acest vaccin, care conform
testelor clinice are o eficaci-
tate de 95% în primele patru
săptămâni după adminis-
trarea primei doze, este
primul autorizat care
foloseşte tehnologia ARN
mesager.

Cum funcționează vaccinul
Pfizer-BioNTech împotriva
COVID-19

Vaccinul dezvoltat de companiile far-
maceutice Pfizer și BioNTech este primul
autorizat care foloseşte tehnologia ARN
mesager. Este vorba de o tehnologie care
implică injectarea unei părți din materialul
genetic al virusului SARS-CoV-2 în orga-
nism pentru a antrena sistemul imunitar să
creeze anticorpi împotriva lui.

ARN-ul (acid ribonucleic) și ADN-ul
(acid dezoxiribonucleic) sunt purtătorii in-
formațiilor genetice în organismele vii, i.e.
a instrucțiunilor pentru producerea pro-
teinelor. Proteinele sunt acele molecule
multifuncționale considerate „cărămizile”
vieții.

În timp ce ARN-ul poate fi tradus ime-
diat în proteine, organismul nu poate pro-
duce proteine direct din ADN-ul conținut în
nucleul celulelor noastre. Unul din tipurile
de ARN este ARN-ul mesager (ARNm),
care joacă un rol important în transcrierea
ADN-ului. Transcrierea este procesul din
sinteza proteinelor care implică copierea in-
formației genetice conținută în ADN într-
un mesaj de ARN.

Vaccinul Pfizer-BioNTech, ca și cel de
la Moderna, introduce în organism un frag-
ment de ARN care este utilizat pentru fab-
ricarea unei proteine foarte specifice:

proteina spike de la SARS-CoV-2, cea care
formează țepii ce acoperă suprafața virusu-
lui. În sine, această proteină este inofensivă.
Celulele persoanei vaccinate produc așadar
aceste bucăți de virus, proteine străine dar
neprimejdioase, care servesc drept ținte de
antrenament pentru sistemul imunitar.
Acesta va începe să-și construiască mij-
loace de apărare, în special anticorpi capa-
bili să recunoască și să neutralizeze o
eventuală infecție Covid-19.

Vaccinurile clasice, tradiționale, se
bazează pe injectarea unui fragment de
virus sau a întregului virus inactivat. Cele
care folosesc tehnologia ARNm se bazează
pe același principiu, doar că în acest caz
este vorba de o parte din materialul genetic
al unui virus.

ARN-ul mesager inoculat are o durată
de viață foarte limitată. El nu poate „să
transforme permanent genele” persoanei
vaccinate, așa cum poate ați citit în tot felul
de teorii care circulă pe rețelele de so-
cializare. Transcrierea informațiilor gene-
tice (ARN) într-o proteină are loc în
citoplasmă, nu în nucleul celulei, care
conține ADN. ARN-ul mesager nu poate
pătrunde în ADN, deoarece nu intră nicio-
dată în nucleul celulei. Mai mult, ARN-ul,
pentru a se putea integra în genom, trebuie
să fie retranscris invers, în ADN - ceea ce se
numește retrotranscriere - iar acest proces
nu se întâmplă spontan în celule. Imaginea
sugerată de profesorul Jean-Daniel
Lelièvre, șeful departamentului de boli in-
fecțioase al spitalului Henri-Mondor din
Créteil, Franța, într-un interviu pentru AFP,
este foarte sugestivă: „să spui că ARN-ul
mesager inoculat prin vaccin va transforma
ADN-ul este ca și cum ai spune că un copil
își poate naște mama... Nu se poate face
drumul înapoi”.

Eficacitate
Vaccinul este administrat în două doze,

cu a doua doză la 21 de zile distanţă de
prima. Conform testelor clinice, vaccinul
începe să funcționeze la doar zece zile după
prima doză, având o eficacitate de 95% în
primele patru săptămâni după administrarea
acesteia.

La studiul clinic din faza a treia au par-
ticipat 43,661 de voluntari și au fost identi-
ficate 170 de cazuri de COVID-19, dintre
care 162 în grupul placebo şi 8 în grupul
celor cărora li s-a administrat vaccinul.
41,135 dintre voluntari au primit a doua
doză pe 13 noiembrie.

Eficacitatea a fost constantă în funcţie
de vârstă, gen, rasă şi etnie, potrivit unui co-
municat al companiei Pfizer, în care se pre-
cizează și că eficacitatea observată la adulţii
în vârstă de peste 65 de ani a fost de peste
94%.

Pfizer şi BioNTec afirmă că au fost tes-
tate peste 20 de mutaţii ale noului coro-
navirus și că vaccinul a reuşit să le
neutralizeze cu succes. Prin urmare, acesta
oferă protecţie pentru mutaţiile virusului
SARS-CoV-2 existente până în prezent, dar
și pentru cele care ar putea să apară în ur-
mătoarele 12 luni.

Transport și stocare
Vaccinul Pfizer-BioNTec trebuie de-

pozitat la temperaturi între minus 80 și
minus 60 de grade Celsius. Pentru a fi trans-
portate, vaccinurile sunt puse în cutii cu
tempe-ratură controlată, fiecare cu o capac-
itate între 1,000 şi 5,000 de doze. Cutiile
sunt prevăzute cu un termometru care arată
temperatura ce trebuie menţinută pentru ca
vaccinul să-şi păstreze eficacitatea optimă.

Ce trebuie să menționați per-
sonalului medical înainte de
vaccinare

Canadienii sunt îndemnați să anunțe
înainte de a fi vaccinați dacă au alergii,
febră, dacă sunt imunocompromiși sau iau
un medicament care afectează sistemul
imunitar, dacă au primit un alt vaccin îm-
potriva COVID sau, în cazul femeilor, dacă
sunt însărcinate ori alăptează.

Posibile efectele secundare
Efectele secundare raportate până acum

în cazul vaccinului Pfizer-BioNTech sunt:
● durere în zona injectării
● oboseală
● durere de cap
● durere de mușchi
● frisoane
● febră
● dureri articulare
● umflătură în zona injectării
● zona injectării devine roșie
● greață
● stare de rău
● ganglioni umflați

Potrivit Santé Canada, aceste efecte se-
cundare observate în timpul studiilor clinice
sunt similare celor experimentate și în cazul
altor vaccinuri, inclusiv durerea la locul in-
jectării, frisoane, senzația de oboseală și
febră. Ele sunt de scurtă durată, trec de la
sine și nu prezintă un risc pentru sănătate.

Reacții alergice
Există șanse, foarte mici, ca vaccinul să

cauzeze o reacție alergică severă. Dacă
survine, aceasta se întâmplă la scurt timp de
la injectare - de la câteva minute la o oră.
Simptomele reacției severe sunt:
● dificultăți de respirație
● umflarea feței și a gâtului
● ritm cardiac mărit
● iritații pe tot corpul
● stare de amețeală și slăbiciune

În urma faptului că două persoane în
Marea Britanie au prezentat reacții alergice
severe (aceste persoane sunt acum în afara
oricărui pericol), Santé Canada a emis un
avertisment ca cei cu alergii la oricare din-
tre ingredientele vaccinului Pfizer-BioN-
Tech să evite administrarea vaccinului.
Lista ingredientelor (în engleză) cuprinde:
● Ingredient medicinal: ARNm
● Ingrediente non-medicinale: ALC-0315
= ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-
6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate
● ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-
2000]-N,N-ditetradecylacetamide
●1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phos-
phocholine
● cholesterol
● dibasic sodium phosphate dihydrate
● monobasic potassium phosphate
● potassium chloride
● sodium chloride
● sucrose water for injection

De asemenea, Santé Canada îndeamnă
persoanele care au avut o reacție alergică
gravă la un alt vaccin, medicament sau ali-
ment să menționeze acest lucru înainte de
vaccinare. Agenția guvernamentală a sub-
liniat însă că nu a identificat „probleme ma-
jore de siguranță” pentru vaccinul
Pfizer-BioNTech și că beneficiile acestuia
depășesc cu mult riscurile.

De menționat că în Canada toate vac-
cinurile sunt acompaniate de un avertisment
cu privire la riscul reacțiilor alergice grave,
inclusiv anafilaxia, iar clinicile de imu-
nizare sunt echipate pentru a face față aces-
tor situații rare.

Este de așteptat ca până la sfârșitul lunii
martie, Canada să aibă patru milioane din
doza inițială a vaccinului Pfizer-BioNTech
și încă două milioane de doze din vaccinul
dezvoltat de Moderna (care așteaptă încă să
fie omologat).

ACCENT MONTREAL

Vaccinul P�zer-BioNTech: Cum funcționează
și care sunt efectele sale adverse

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Sunt un specialist al studiilor clinice.
Ascult oamenii vorbind despre cei șapte
până la zece ani necesari pentru a crea un
vaccin și cât de periculos este să grăbești lu-
crurile. Cuvântul care continuă să apară este
„grăbit” și asta-l face pe omul obișnuit să
fie speriat cu privire la siguranța vaccinu-
lui. Ca doctor specializat în studii clinice vă
pot spune ce fac în cea mai mare parte a
celor zece ani - nu foarte mult.

Nu sunt leneș. Trimit solicitări de fi-
nanțare care sunt respinse, le trimit din nou,
aștept analiza acestora, le trimit din nou în
altă parte. Când am norocul să primesc fi-
nanțarea studiilor clinice, îmi petrec luni în-
tregi în dialogul cu comisiile de etică.
Aștept autoritățile de reglementare, mă
ocup de schimbările de personal la compa-
nia de medicamente și de o depărtare a in-
teresului acestei de la studiile mele și, în
cele din urmă, dacă sunt foarte norocos, îmi
petrec timpul pregătind studiile clinice:

găsirea de locații, locuri pentru instruire, mă
panichez pentru că recrutarea de personal
nu merge cum trebuie șamd. Apoi, de obi-
cei, am mai multe probleme de regle-
mentare și, în cele din urmă, dacă marele
meu ghinion nu se încheie, aș putea avea un
tratament disponibil sau... nu.

Apoi pot apărea întârzieri din cauza în-
trebărilor referitoare la rentabilitate sau alte
tipuri de obstacole. Nici măcar nu vreau să
menționez anii necesari în mod normal pen-
tru a finaliza studiile „preclinice”, cele di-
naintea studiilor pe oameni.

Zece ani pentru a crea un
vaccin nu este un lucru bun

Așadar, data viitoare când cineva își ex-
primă îngrijorarea cu privire la viteza uim-
itoare cu care s-au derulat studiile clinice
pentru vaccin (anti-COVID-19 - n.n.),
spuneți-le că zece ani nu înseamnă un lucru

bun. Crearea unui vaccin nu durează zece
ani pentru că este sigur; sunt zece ani grei
de luptă cu indiferența, imperativele com-
erciale și birocrația.

Dar am văzut că aceste bariere se pot
depăși și ușor: ai nevoie de fonduri nelimi-
tate, de niște oameni deștepți și foarte mo-
tivați, de toată infrastructura necesară, de
un lot aproape nelimitat de voluntari și de
niște autorități de reglementare raționale.

Când ai toate cele menționate mai sus și
mai ai și o pandemie care ucide oameni, se
dovedește că putem face lucruri uimitoare.
Modul în care s-au derulat studiile clinice
pot fi asemuite unui miracol. O revoluție a
modului în care facem studii clinice; dar
poate că nu este atât de surprinzător, având
în vedere capacitatea noastră de a inova
atunci când chiar trebuie. Și acum chiar tre-
buie - necesitatea fiind mama invenției.

Siguranța nu a fost ignorată
Toate studiile au trecut prin „fazele”

standard ale oricărui medicament sau vac-
cin. Sute de mii s-au oferit voluntari și au
primit un vaccin experimental. Lumea a
putut urmări evoluția, iar atunci când o sin-
gură persoană s-a îmbolnăvit, toți am
dezbătut ce s-a întâmplat.

Până în prezent, nu a existat nici
măcar un deces asociat cu vaccinurile
anti-COVID și doar câteva evenimente
posibil serioase. Dar imaginați-vă că ați ur-
mări toți locuitorii dintr-un oraș mic timp
de șase luni și ați raporta fiecare atac de
cord, accident vascular cerebral, afecțiune
neurologică sau orice altceva care ar putea
fi considerat grav... Cât de uimitor este
acest lucru (lipsa unor incidente grave pe
timpul studiilor clinice - n.n.)? A fost un

triumf al științei medicale.
În acest moment, trei vaccinuri au fost

deja anunțate, cu o eficacitate mai mare
decât am sperat vreodată. Standardul a fost
stabilit de autoritățile de reglementare la
aproximativ 50%. Atât Moderna, cât și
Pfizer au raportat 95% eficacitate, iar Uni-
versitatea Oxford a raportat 90% eficacitate
pentru un anumit regim de dozare. Datele
privind siguranța vaccinurilor vor fi
disponibile în curând, dar evoluția studiilor
clinice a vaccinurilor este excelentă și sunt
optimist.

Asta nu înseamnă că vreau să ignor
provocările care mai sunt în față. De aseme-
nea, nu înseamnă că nu există întrebări
privind siguranța vaccinurilor, întrebări care
așteaptă răspunsuri.

Dar sunt încrezător că după ce au-
toritățile de reglementare vor analiza datele
privind siguranța vaccinurilor și eficacitatea
acestora, vaccinurile vor fi utilizate numai
dacă beneficiile lor depășesc în mod clar
riscurile - și ar trebui să fiți și voi încreză-
tori.

www.scientia.ro

Autorul articolului, Mark Toshner, este di-
rector al Translational Biomedical Re-
search, University of Cambridge. Articolul
său, intitulat „Less than a year to develop a
COVID vaccine – here’s why you shouldn’t
be alarmed”, a apărut în The Conversation
la data de 25 noiembrie. Scientia.ro este
un site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Sci-
entia.ro prezintă zilnic articole și știri, are
o secțiune de bloguri și una destinată în-
trebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

Mai puțin de un an pentru a dezvolta un
vaccin COVID - iată de ce nu trebuie să vă
alarmați
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mine plătesc notarul! 6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006

MMeezzeelluurrii    ●●      BBrrâânnzzeettuurrii    ●●  CCâârrnnaaţţii    ●● CCaarrnnee    ●● CCllăăttiittee    ●● PPrrăăjjiittuurrii

\\ÄÄ xx   ww xx áá   ZZÉÉââÜÜÅÅttÇÇww áá

MMAAGGAAZZIINN  DDEE  DDEELLIICCAATTEESSEE  EESSTT--EEUURROOPPEENNEE,,  CCUU
PPRROODDUUSSEE  RROOMMÂÂNNEEȘȘTTII  ȘȘII  MMOOLLDDOOVVEENNEEȘȘTTII

Vă ajută să celebraţi sărbătorile de iarnă cu produse 
delicioase şi proaspete, cu specific din ROMÂNIA și MOLDOVA

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Apariția pandemiei de Covid-
19 în urmă cu un an a provo-
cat o criză economică fără
precedent și a redat statelor
un rol de prim plan, dar a și
amplificat mai multe tendințe
majore ale mondializării, de la
ascensiunea Chinei până la
afirmarea puterii GAFA, scrie
AFP, citată de HotNews.ro.

Covid-19, o criză fără
precedent

Dacă ar trebui să reținem o singură
cifră, ea este cea referitoare la cele 20,5
milioane de locuri de muncă pierdute în
luna aprilie în Statele Unite.

1929 a fost anul crahului bursier iar
2008 al crizei financiare. În 2020, șocul este
exogen dar paralizează ansamblul sec-
toarelor economiei „fizice”.

Măsurile de carantină care, în aprilie, au
afectat jumătate din omenire, sunt un șoc
incredibil pentru o economie mondială care

funcționează fără stocuri, cu lanțuri de pro-
ducție distruse.

Avioanele, care de obicei transportă 4,3
miliarde de persoane anual, sunt stopate la
sol. Turismul în masă, care reprezintă
10,5% din PIB-ul mondial, se oprește.
Navele cargo rămân ancorate, cu mii de
membri ai echipajelor. Transporturile și
uzinele funcționează la viteză redusă, mi-
cile magazine, restaurantele și teatrele
închid porțile.

În schimb, noile tehnologii, telecomul,
distribuția online și industria pharma pro-
fită de această criză denumită uneori „dar-
winiană” și care accelerează tranziția spre
digital.

Spre deosebire de 2008, economiile
emergente resimt din plin criza încă de la
început. Exporturile cad, prețul materiilor
prime se prăbușește și el. În 2020, FMI se
așteaptă la o recesiune mondială de 4,4%.

Speranța unei relansări rapide în V a
dispărut odată cu noua carantină din
toamnă, prezicând un an 2021 puternic per-
turbat. Avansurile înregistrate pe frontul
vaccinului în noiembrie lasă însă să se în-
trevadă o ieșire din criză.

„Indiferent de cost”
O altă diferență față de crizele prece-

dente, răspunsul guvernelor a fost imediat
și masiv, „indiferent de cost”, potrivit for-
mulei folosite de președintele francez
Emmanuel Macron.

Dar nimic nu ar fi fost posibil fără Re-
zerva federală americană, Banca centrală
europeană, Banca Angliei sau a Japoniei,
care au deschis larg buzunarele pentru a
achiziționa masiv titluri de stat.

Guvernele renunță la respectarea reco-
mandărilor legate de nivelul deficitelor: da-
toria zonei euro urmează să depășească
100% din PIB în 2020.

Circa 11.000 de miliarde de dolari sunt
cheltuite de statele din G20 pentru a susține
companiile sau familiile. Fără a putea însă
împiedica valuri de concedieri.

Statele Unite au efectuat un sfert din
aceste cheltuieli. Uniunea Europeană a con-
ceput un plan masiv de relansare de 750
miliarde euro, finanțat printr-un împrumut
comun, dar care încă nu este operațional,
din cauza opoziției Ungariei și Poloniei.

China, în centrul jocului
Locul de naștere al pandemiei, China

este inițial fragilizată de acest virus care a
provocat o recesiune istorică (-6,8% în
primul trimestru). Acuzat că a întârziat să
informeze Organizația Mondială a Să-

nătății, Beijingul este pus sub acuzare. Dar
planeta se aruncă spre măștile „made in
China”.

În 2020, China ar trebui să fie singura
mare economie care va afișa o creștere, es-
timată la 1,9% de FMI. Aceasta a reușit
chiar să-și sporească cota de piață în com-
erțul mondial, grație exporturilor de pro-
duse medicale și echipamente pentru
telemuncă, potrivit companiei Euler Her-
mes.

În timp ce Statele Unite sunt afectate
puternic de pandemie și de o tranziție prezi-
dențială dificilă, „Imperiul de mijloc” con-
tinuă să-și avanseze pionii. La jumătatea lui
noiembrie, semnează un acord comercial
care reunește 15 țări din Asia și Pacific, cel
mai mare din lume.

China deține de asemenea în mare parte
cheia problemei în creșterea datoriei țărilor
sărace, pe care o deține în proporție de peste
60%.

GAFA, tot mai puternice
Google, Amazon, Facebook și Apple au

profitat de carantină și de blocajele care au
antrenat avansul masiv al achizițiilor pe in-
ternet. Cifra de afaceri a Amazon a crescut
cu 37% în trimestrul trei, la 96 de miliarde
de dolari.

„Grupurile puternice devin și mai put-
ernice”, rezumă analistul Daniel Ives de la
Wedbush Securities. Iar acțiunile cresc
masiv pe burse: +31% pentru Google,
+34% pentru Facebook, +36% pentru Mi-
crosoft, +58% pentru Apple și +72% pen-
tru Amazon de la 1 ianuarie.

Această hegemonie nu este însă lipsită
de contestări. Abuz de poziție dominantă,
difuzare de conținut care incită la ură, dez-
informare, folosirea datelor personale, op-
timizare fiscală, împărțirea neechitabilă a
veniturilor în detrimentul mass media:
acuzațiile și procedurile se acumulează pe
cele două maluri ale Atlanticului împotriva
acestor giganți care sunt adevărați „adver-
sari ai statelor”, după cum i-a denumit min-
istrul francez al Economiei Bruno Le
Maire.

Economia mondială după șocul Covid-19:
China și giganții internetului ies întăriți
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Aproape 30 de mii de oameni
mor anual în România din
cauza poluării, o arată cel mai
recent raport al Agenției Eu-
ropene de Mediu. Perioada de
referință este anul 2018. Tot
atunci, românii au pierdut în
total peste 300 de mii de ani
de viață.

Calculele făcute de Nature Talks în baza
raportului amintit arată că, în medie, un
român moare mai devreme cu 11 ani din
cauza afecțiunilor asociate cu poluarea at-
mosferică.

Cauzele deceselor din
România

Poluanții responsabili de decesele din
Europa și România în anul 2018 sunt: par-
ticulele în suspensie PM 2.5, dioxidul de
azot și ozonul. 25.000 de decese sunt

cauzate anual în România de particulele
PM2.5, 3.500 de dioxidul de azot și 730 de
ozon, arată raportul AEM.

Alte date îngrijorătoare vorbesc despre
anii pierduți din cauza poluării. În total, pe
parcursul unui singur an, românii au pier-
dut 347.500 de ani. Asta înseamnă că au
murit cu 11 ani mai devreme din cauza
poluării.

● 297.300 de ani au fost pierduți din cauza
PM 2.5
● 41.300 de ani au fost pierduți din cauza

NO2
● 9.200 de ani au fost pierduți din cauza O3

Cum arată situația din
Europa

Poluarea atmosferică este a doua cea
mai îngrijorătoare problemă a Europei,
după schimbările climatice. Deși lucrurile
stau ceva mai bine față de acum 10 ani,
numărul deceselor cauzate de poluare pe în-
treg continentul este alarmant: peste
400.000!

„Numărul deceselor premature în Eu-
ropa din cauza poluării aerului este încă
mult prea mare. Prin Pactul verde european
ne-am stabilit un obiectiv ambițios de a re-
duce la zero toate tipurile de poluare. Pen-
tru a atinge acest obiectiv și a proteja pe
deplin sănătatea oamenilor și mediul, tre-
buie să reducem și mai mult poluarea aeru-
lui și să ne aliniem mai îndeaproape
standardele de calitate a aerului la reco-
mandările Organizației Mondiale a
Sănătății” - Virginijus Sinkevičius, comis-
arul pentru mediu, oceane și pescuit.

Doar din cauza particulelor PM 2.5, în
anul 2018 au fost înregistrate 417.000 de
decese premature în Europa, din care
379.000 în Uniunea Europeană.

www.naturetalks.ro

NatureTalks.ro este site-ul asociației de
mediu cu același nume. Nature Talks prez-
intă zilnic cele mai importante informații
despre mediul înconjurător, date, statistici,
analize și interviuri. Acest articol a fost pre-
luat cu permisiunea fondatoarei și preșe-
dintei acestei asociații, Teodora Iacob.

Raport sumbru: Românii mor cu 11 ani mai
devreme din cauza poluării
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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 * 

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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ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.net
herboristelaval@gmail.com

Lilian Savin
fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Companie situată în parcul industrial 440 x 15 în Laval
ANGAJEAZĂ:

LUCRĂTOR ÎN ATELIERLUCRĂTOR ÎN ATELIER
Fabricare piese din oțel, tăiere de piese metalice cu fierăstrăul, curățat
piese, clasat și pus în raft, întreținere mașini, lucrări conexe. Orar flexibil.

SUDOR-ASAMBLOR MIGSUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură table de oțel de la 2 mm până la 32 mm, curățat piese sudate.

Orar flexibil.
Pentru ambele posturi invităm persoane peste 55 ani să își depună

candidatura.
Contact: 450-688-8811 | oec@corniver.com | Olivian

corniver.com | 1900 Cunard, Laval, H7S 2B2
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Obligatoriu pentru persoanele 
cu vârsta de minim 10 ani, 
în mijloacele de transport 
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BALKANI
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In acest sfarsit de an atat de diferit, va oferim placerea si 
confortul gustului traditiei.

VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  ccoommeennzzii  ddee  ssaarrbbaattoorrii  ppaannaa  ppee  2200  
ddeecceemmbbrriiee,,  iinn  mmaaggaazziinn,,  pprriinn  tteelleeffoonn  ssaauu  ppee  ssiittee..
CCaarrnnaattii  ccuu  uussttuurrooii  •• CCaallttaabbooss  •• PPiiffttiiee  •• JJuummaarrii  •• TToobbaa

CCaass  •• SSaarrmmaallee  •• CCoozzoonnaaccii  •• SSaarraatteellee  •• PPrraajjiittuurrii  
Si multe alte feluri de mancare gatita

SSTT--HHUUBBEERRTT  || 445500..667766..66665544
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

OOrraarr  pprreelluunnggiitt  îînnttrree  1177  --  2233  ddeecceemmbbrriiee
2244  ddeecceemmbbrriiee  --  ddeesscchhiiss  ppaannaa  llaa  oorraa  1177::0000

ÎÎnncchhiiss  ppee  2255  --  2266  ddeecceemmbbrriiee

MMOONNTTRREEAALL  ||    551144..880077..11662266
Piata Jean-Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3

OOrraarr  ddiissppoonniibbiill  llaa::  bbaallkkaannii..ccaa
ÎÎnncchhiiss  ppee  2255  --  2266  ddeecceemmbbrriiee
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ELENA NIGAI
Naturazone.net

„Dacă ești un om
desăvârșit, oferă parfumuri
soției tale, deoarece acestea
sunt cele mai bune metode de
îngrijire pentru corp” - Ptah-
hotep, vizirul regelui Isesi.

La fel ca machiajul, care servea pentru
a reflecta frumusețea divină, parfumul a
ocupat un loc esențial în civilizația
egipteană, reprezentând „sudoarea zeilor”.
Era compus din rășini, frunze, rădăcini și
flori, ale căror surse sunt încă pline de mis-
ter și astăzi. Într-adevăr, dacă rămășițele
arheologice dovedesc dincolo de orice în-
doială că egiptenii dețineau un know-how
incontestabil în fabricarea parfumurilor,
unguentelor și unguentelor aromatice, sursa
materiilor prime care le compuneau era
adesea secretă. Contrar momentului actual
modern în care putem aplica parfumurile
doar pe anumite părți ale corpului, par-
fumurile egiptene erau pulverizate pe tot
corpul, inclusiv pe păr.

Printre plantele cele mai utilizate în
obținerea parfumurilor găsim în „Istoria
naturală a lui Pliniu” mărarul, anasonul,
tămâia, scorțișoara, smirna, trandafirul, cis-
tus, chimenul, feniculul, galbanum, nardul

și styraxul.

Aromaterapia, scurt istoric
Odată cu creșterea numărului de con-

tacte între semiți, asiatici și europeni, tehni-
cile de extragere a esențelor aromatice au
devenit mai rafinate și mai complexe. La
început, esențele aromatice erau obținute
prin fierberea și macerarea plantelor în
diferiți excipienți. În secolul al VI-lea,
Dioscoride, în lucrarea sa „De Materia
Medica”, a descris unul dintre primele pro-
cedee de extracție a uleiului esențial, care
constă în întinderea unei pânze peste un
cazan în care se fierb plante pentru a colecta
vaporii. Când materialul devenea îmbibat
până la saturație, era stors, iar esența era
colectată în vase mici din ceramică.

Mai târziu, Avicenna (980-1037), con-
siderat cel mai mare medic arab din Evul
Mediu, a descris peste 800 de plante medi-
cinale. Lui i se atribuie descoperirea dis-
tilării vaporilor de apă, ceea ce a dus la
dezvoltarea aromaterapiei moderne.

Odată cu dezvoltarea științei și a antibi-
oticelor din epoca modernă, uleiurile esen-
țiale au fost din ce în ce mai marginalizate
și în cele din urmă respinse de medicină. În
ciuda acestui fapt, cercetătorii au continuat
să fie interesați de proprietățile lor terapeu-
tice și medicinale.

În 1928, René-Maurice Gattefossé,
chimist francez, s-a ars în urma unei expe-
riențe și având alături un vas cu ulei esențial
de lavandă și-a pus mâna în el. Uimit de
viteza de recuperare, Gattefossé va dedica
multe decenii cercetării uleiurilor esențiale,
introdicând termenul de „aromaterapie”. În
1937, el a publicat cartea „Aromathérapie -
les huiles essentielles hormones végétales”,
o lucrare majoră privind principiile active
și biochimice ale uleiurilor esențiale.

Jean Valnet, medic militar francez, a
publicat în anii ’60 numeroase articole ști-
ințifice și cărți despre aromaterapie, făcând
știința uleiurilor esențiale accesibilă pu-
blicului larg.

În 1990, a apărut una dintre cele mai
importante lucrări privind proprietățile te-
rapeutice ale uleiurilor esențiale și anume
„L’Aromathérapie Exactement”, scrisă de
Pierre Franchomme și Daniel Penoël, doi
cercetători francezi. Până în prezent, este
cea mai cuprinzătoare lucrare scrisă despre
aromaterapie și constituie bazele aromate-
rapiei franceze.

Locul aromaterapiei în
fitoterapie

Uleiurile esențiale sunt extrase din
plante, deci aromaterapia este o subdisci-

plină a fitoterapiei. În fitoterapie există mai
multe modalități de extragere a proprie-
tăților medicinale din plante, cum ar fi ma-
ceratele, tincturile sau concentratele
lichide. Așadar, dacă un ulei esențial nu este
obținut printr-o macerare de plante sau o
extracție pe bază de alcool sau oțet, ce este
un ulei esențial și ce îl distinge de aceste
produse?

Un ulei esențial este un concentrat de
esență volatilă, extras dintr-o plantă aro-
matică prin distilare cu abur. Trebuie să
reținem însă că un ulei esențial este extras
numai dintr-o plantă aromatică cum ar fi
busuiocul, cuișoarele, levănțica etc. Aceasta
înseamnă că planta utilizată trebuie să
conțină molecule aromatice care pot fi ex-
trase prin distilare. Plante precum găl-
benelele, margaretele sau păpădia, nu
conțin uleiuri volatile și deci nu le putem
folosi la producerea uleiurilor esențiale.

Nici în cazul genului citrus - porto-
calele, lămâile, grefele etc. nu putem vorbi
de uleiuri esențiale. Majoritatea cojilor de
citrice sunt groase iar vaporii de apă nu le
pot pătrunde. Pentru a recupera moleculele
aromate acestea nu sunt distilate, ci mai de-
grabă presate mecanic. Rezultatul este însă
o esență și nu un ulei esențial.

În articolul următor voi pune accent pe
cele trei categorii de uleiuri esențiale pe
care le găsim în magazine și cum le putem
folosi în siguranță.

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau te-
rapeutului înainte de a începe orice trate-
ment naturist, pentru a beneficia din plin
de efectele extraordinare ale ingredientelor
pe care le folosiți și a le evita pe cele
potențial adverse. Atenționăm în mod spe-
cial asupra faptului că uleiurile esențiale nu
trebuie ingerate sau aplicate intern. Extern,
ele pot cauza iritații și reacții nedorite.
Multe dintre cele mai populare uleiuri
esențiale sunt contraindicate copiilor.

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 supli-
mentare la: herboristelaval@gmail.com |
514-240-4940.

Parfumuri și uleiuri esențiale
SĂNĂTATE

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
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O nouă metodă de calibrare a
detectoarelor care măsoară
polarizarea radiației cosmice
de fond a permis cercetăto-
rilor să obţină indicii despre o
posibilă violare a unei simetrii
importante în fizică - simetria
parității - care ar putea fi ge-
nerată de materia sau energia
întunecate.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Folosind date furnizate
de Observatorul spațial
Planck al ESA referi-
toare la radiația cos-
mică de fond, o echipă
internațională de cer-
cetători a observat in-
dicii ale unei noi fizici.

Cercetătorii au creat o nouă metodă de mă-
surare a unghiului de polarizare a acestei ra-
diații primordiale prin compararea ei cu
emisiile de lumină ale prafului din galaxia
noastră, Calea Lactee. Deși semnalul nu
este detectat cu suficientă precizie pentru a
trage concluzii certe, acesta indică faptul că
materia întunecată sau energia întunecată
provoacă o încălcare a așa-numitei „simetrii
de paritate” (cu o probabilitate de 99,2%,
spun fizicienii).

Radiaţia cosmică de fond este cea mai
veche radiaţie din Univers, cea care ne dă
informaţii despre Univers așa cum era
acesta la circa 380.000 de ani după Big
Bang, atunci când radiaţia și materia s-au
separat.

Studiul acestei radiații este extrem de
important, întrucât nu ne ajută doar să
înţelegem cum a evoluat Universul și cum
arăta el în trecutul îndepărtat, ci și cu ce este
„umplut”. Altfel spus, această radiaţie,
propagându-se prin Univers, poate interac-
ționa cu materia pe care o întâlnește pe par-
cursul călătoriei, iar această interacțiune
poate să îşi lase amprenta asupra radiaţiei.
Măsurând deci caracteristicile acestei radi-
ații putem înţelege, de exemplu, proprietăţi
ale materiei în Univers - și nu doar ale ma-
teriei vizibile, ci și a celei întunecate, dacă
ea interacționează cu radiaţia de fond.

Măsurarea radiaţiei de fond este făcută
cu ajutorul instrumentelor la bordul
sateliţilor în spaţiu, precum satelitul Planck
al Agenției Spaţiale Europene (ESA). La
bordul acestui satelit există detectoare ca-
pabile nu doar să măsoare această radiaţie,
ci şi proprietăţi deosebite ale acesteia, pre-
cum polarizarea sa, adică să verifice dacă
există o direcţie privilegiată de oscilație a
undei electromagnetice.

Polarizarea are loc atunci când radiaţia
electromagnetică este împrăștiată de un
mediu. Radiaţia de fond a luat naştere cu o
anumită polarizare întrucât a fost împrăști-
ată de electroni. Polarizarea acestei radiații
poate să se schimbe însă, dacă radiaţia călă-
torind prin Univers interacționează, de

exemplu, cu materia întunecată, suferind o
rotaţie cu un anumit unghi.

Măsurarea acestui unghi este extrem de
dificilă întrucât este nevoie ca detectoarele
amplasate pe satelit să fie calibrate – adică
să fie în stare să măsoare un unghi relativ
la un sistem de referinţă legat de cosmos.
Practic, cercetătorii folosesc măsurători ale
proprietăţilor radiaţiei emise de praful din
galaxia noastră, care nu este afectată de ma-
teria întunecată sau energia întunecată
deoarece distanţa parcursă până la satelitul
Planck este mult prea mică.

Folosind această calibrare, cercetătorii
au reuşit să măsoare unghiul de rotaţie a po-
larizării radiaţiei de fond, publicând rezul-
tatele într-un articol apreciat ca unul dintre
cele mai importante articole apărute în
Physical Review Letters în noiembrie 2020.

Măsurătoarea a generat mult interes da-
torită faptului că a dat naștere unei surprize:
au fost obţinute indicii că ar exista o violare
a simetriei P - așa-numita parity-symmetry,
simetria de paritate, care e ca și cum s-ar
măsura un proces văzut însă în oglindă. În
fi-zica pe care o cunoaştem, doar interacțiu-
nea nucleară slabă violează această sime-
trie, în timp ce interacțiunea
electromagnetică și cea nucleară puternică
nu.

Ce ar putea genera această violare a
simetriei P în cazul măsurătorii polarizării
fotonilor radiaţiei de fond? Chiar dacă
rezultatul deocamdată nu este definitiv, căci
semnificația statistică este insuficientă,
cercetătorii încearcă să imagineze o sursă a
acestui fenomen. S-ar putea ca el să fie da-

torat interacţiunii fotonilor radiaţiei de fond
cu materia întunecată sau, caz și mai in-
teresant, cu energia întunecată. Nu ştim din
ce sunt compuse aceste două entităţi, însă
din câte ştim la ora actuală, ele ar fi pre-
dominante în Univers, în cantităţi mult mai
mari decât materia normală, cea pe care o
cunoaştem.

Importanța acestui studiu rezidă în
metoda pusă la punct pentru calibrarea de-
tectoarelor în vederea realizării unei mă-
surători de precizie. În viitor, metoda va fi
aplicată noilor date de măsurătoare a polar-
izării radiaţiei de fond și așa vom şti dacă
într-adevăr simetria parității (P) este sau nu
violată și cât de mult - lucru ce poate ne va
ajuta să sondăm Universul întunecat.

Articol dedicat lui Eric Peride - La Mulți
Ani!

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.

Radiația primordială: Semnale ale unei noi
�zici?

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

Telescopul Planck al Agenției Spațiale Europene a fost lansat în 2009 cu o misiune care a durat 4 ani, pentru a studia radiaţia cosmică de
fond, cea mai veche radiaţie luminoasă din Univers, ce a apărut la doar 380.000 de ani după Big Bang.

Câteva explicații
Big Bang
Teorie cosmologică în care expansiunea
Universului se presupune că a început cu
o explozie iniţială.

Energia întunecată
Un tip de energie ce are un efect
asemănător cu cel al unei forțe antigravi-
taționale. La nivelul întregului Univers,
pare să fie dominantă, reprezentând mai
bine de 70% din totalul de energie. Ea
este unul dintre misterele cele mai pro-
funde în fizică.

Materia întunecată
Nume dat masei a cărei existenţă a fost
dedusă din analiza rotaţiei galaxiilor şi
grupurilor de galaxii. Aceasta însă nu a
putut fi detectată până în prezent, excep-
tând interacţiunea gravitaţională cu ma-
teria normală.

Radiaţia de fond, fondul de radiaţie
cosmică
Fondul de radiaţie cosmică se situează în
medie între 3 x 10^8 to 3 x 10^11 Hz. A
fost descoperit în spaţiu în 1965. Se pre-
supune că ar fi apărut în urma ionizării
produse la cca 380.000 ani după Big
Bang, când materia s-a despărţit de radi-
aţie şi Universul a devenit transparent.
Odată cu expansiunea Universului,
aceasta a fost tot mai deplasată spre roşu,
ajungând în prezent în zona microunde-
lor.
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Există la ora actuală foarte
multe companii care se oferă
să vă spună totul despre stră-
moşii dumneavoastră în urma
unui test ADN. Trimiteţi o
mostră de ADN şi o anumită
sumă de bani (funcție de țara
unde locuiți) și în schimb
primiţi un raport.

Ca urmare a rezultatelor acestor teste s-
ar putea să vă găsiţi o înrudire cu o person-
alitate istorică faimoasă. Vi se poate spune
dacă sunteţi descendenţi ai unor grupuri de
populaţie precum vikingii sau zulu, de unde
au venit strămoşii dumneavoastră îndepăr-
taţi sau când au migrat.

Reclamele care se fac acestor teste
creează impresia că rezultatele dumneav-
oastră sunt unice şi că testele vă vor spune
totul despre istoria personală. Dar această
istorie pe care o veţi primi le poate fi dată
tot atât de bine altor mii de oameni. În
schimb, rezultatele obţinute în urma testelor
ADN se pot potrivi la o mulţime de alte
poveşti diferite de cea care vi se va spune
dumneavoastră.

Se ştie prea bine cum horoscoapele se
folosesc de afirmaţii vagi pe care receptorii
le consideră mult mai potrivite cu situaţia
lor decât sunt ele în realitate (este ceea ce
numim „efectul Forer”). Testele de ge-
nealogie genetică fac ceva asemănător, iar
multe exagerează cu mult dincolo de

dovezile existente cu privire la origini. Ni-
meni nu poate să privească ADN-ul
citindu-l ca pe o carte sau ca pe harta unei
călătorii. În cea mai mare parte, testele nu
vă pot spune toate acele lucruri pe care le
pretind – ele sunt doar un pic mai mult
decât o astrologie genetică.

Ce puteţi afla despre strămoşii
dvs. personali din testul ADN?

Nu foarte multe. Testele de genealogie
genetică folosesc anumite tehnici care au
fost elaborate de cercetători pentru a stu-
dia diferențele de ADN la mai multe
grupuri de oameni. Ceea ce ştim despre ge-
nealogia genetică, aproape fără excepţie,
este istoria genealogiei unor populaţii în-
tregi. Companiile care se ocupă cu aşa ceva
folosesc tehnici din acest domeniu şi vând
descoperirile lor unor oameni care vor să
ştie totul despre istoria lor personală. Dar
aceste tehnici nu au fost proiectate în acest
scop. Informaţia pe care o oferă nu este
unică pentru fiecare individ. Lăsând la o
parte faptul că mai există şi alte defecte ale
acestor servicii de testare, principala idee
este că însuşi conceptul de genealogie ge-
netică individuală este nefondat.

Ce este testarea genealogiei
genetice?

Există diferite tipuri de teste. Toate
folosesc o mică mostră din AND-ul unei
persoane, de obicei prevalate din salivă, şi
compară secţiunile acesteia cu alte ADN-
uri asupra cărora există informaţii cu privire
la apartenenţa etnică sau la originea ge-

ografică. Diferite teste analizează părţi
diferite ale ADN-ului unui individ.
• ADN-ul cu cromozom Y (acesta se găseşte
doar la bărbaţi şi este moştenit pe linie mas-
culină).
• ADN-ul mitocondrial „ADNmt” (acesta
se găseşte la bărbaţi şi femei fiind moştenit
pe linie feminină).
• ADN-ul autozomal (acesta reprezintă 98%
din ADN-ul dumneavoastră şi poate
proveni de la orice strămoş).

Fiecare dintre noi avem doar o linie an-
cestrală pentru ADN-ul mitocondrial şi
fiecare bărbat doar una pentru ADN-ul cu
cromozom Y – deci în termeni de genealo-
gie genetică aceştia sunt transmişi ca o sin-
gură genă. Pe de altă parte, ADN-ul
autozomal este alcătuit din mii de secţiuni
de ADN, fiecare cu propria sa istorie.

La ce ne referim când vorbim
despre strămoşi?

Testele privind genealogia ADN ne
trezesc interesul pentru arborele nostru ge-
nealogic. Cu toate acestea, ADN-ul nostru
nu reprezintă istoria acestui arbore ge-
nealogic. El este un mozaic de secvențe ge-
netice care ne-a parvenit prin intermediul
multor strămoşi diferiţi. Cu fiecare gener-
aţie aproape că vă dublaţi numărul de stră-
moşi fiindcă fiecare individ are doi părinţi
– dacă ne întoarcem cu doar 10 generaţii în
urmă (200-300 de ani) este probabil să aveţi
cam o mie de strămoşi. Nu trebuie să
privim prea îndepărtat în timp înainte de a
constata că avem mai mulţi strămoşi decât
secţiuni de ADN şi aceasta înseamnă că

avem şi strămoşi de la care nu am moştenit
niciun ADN.

Când geneticienii vorbesc despre stră-
moşi comuni ei se referă la faptul că au dat
de urma moştenirii unei anumite secţiuni de
ADN sau de anumite gene comune. Şi ştim
că diferitele secţiuni de ADN poartă modele
de genealogie genetică. Ceea ce înseamnă
că cercetătorii pot estima cât de recent am
început să avem strămoşi comuni, în funcţie
de ce îşi propun să studieze:

Cercetătorii analizează ADN-ul mt pen-
tru a urmări genealogia transmisă pe linie
feminină. Conform ADN-ului mt, toată
lumea care este în viaţă în momentul de faţă
împărtăşeşte un strămoş comun care a trăit
acum 160.000 şi acum 200.000 de ani.

Atunci când cercetătorii studiază ADN-
ul cu cromozom Y, ei urmăresc genealogia
pe linie masculină, iar conform celor mai
recente estimări există pentru toţi un stră-
moş comun, care a trăit acum 240.000 de
ani şi acum 580.000 de ani.

Dacă se studiază secţiuni de ADN din
alte părţi ale genomului (ADN-ul auto-
zomal) o „secţiune ancestrală comună de
ADN” (adică o secţiune de ADN pe care
toţi oamenii care trăiesc pe pământ în ziua
de azi au moştenit-o) variază de la o genă la
alta, dar a fost estimată în medie la 1 milion
de ani în urmă.

Există şi unele informaţii corecte
pe care testul genealogiei genetice
vi le poate oferi

Datele genetice de la ADN-ul cu cro-
mozom Y se pot folosi în mod credibil la
studiul genealogiei individuale pentru a su-
plimenta studii istorice independente cu
privire la genealogie. Dacă, de exemplu,
doi oameni au identificat – prin cercetare
istorică, care implică şi nume comune – un
strămoş comun pe linie masculină, care a
trăit în secolul al XVI-lea este rezonabil să
se folosească datele lor privind cromo-
zomului Y pentru a verifica acest lucru.
Există câteva companii de genealogie ge-
netică profilate pe astfel de servicii. Dar
pentru a răspunde cu un grad de credibili-
tate la o întrebare specifică privind ge-
nealogia individuală este necesară
combinarea informaţiilor istorice cu cele
genetice.

Cu toate acestea, în cazul în care căutaţi
cea mai recentă persoană care să fie stră-
moşul comun al tuturor oamenilor care se
află în viaţă în momentul de faţă, cea mai
bună estimare este că acest individ a trăit
doar acum 3.500 de ani - ceea ce este mult
mai recent decât vă puteţi imagina.

Genealogia pe baza
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ADN-ului, posibilă?
Poate genealogia genetică să vă
spună dacă sunteţi înrudiţi cu o
personalitate istorică?

O astfel de companie specializată vă
poate spune că sunteţi înrudiţi cu Regina
din Saaba sau cu Napoleon. Răspunsul este
da, probabil că sunteţi! Şi asta se poate
spune despre mulţi alţi oameni de astăzi în
legătură cu rudeniile lor din trecut fără să
fie necesare teste genetice. Cu toţi suntem
înrudiţi. Problema este doar în ce grad. Nu
numai că se estimează că strămoşul nostru
comun a trăit acum 3.500 de ani, dar es-
timări întemeiate arată că fiecare individ
care era în viaţă acum 5.000 de ani a fost
fie un strămoş comun al tuturor celor cate
trăiesc în zilele noastre, fie nu a fost stră-
moşul nimănui din prezent. Deci la acel
moment din trecut, avem cu toţii acelaşi set
de strămoşi.

Dacă vi se spune că sunteţi înrudit ge-
netic (împărţiţi un marker genetic) cu
cineva care a trăit cu mult timp în urmă, ar
putea fi adevărat, dar nu este foarte semni-
ficativ. În realitate, cu toţii împărtăşim
marea majoritate a ADN-ului nostru prin
strămoşii comuni îndepărtaţi - şi s-ar putea
să avem foarte puţin ADN direct moştenit
de la un strămoş care a trăit chiar şi cu doar
câteva generaţii în urmă.

Poate să vă spună dacă strămoşii
dvs. au venit dintr-o anumită
populaţie sau colţ al lumii?

Testarea genetică a originilor prezintă o
viziune simplificată a lumii, în care toată
lumea aparţine unui grup care poartă o
etichetă, cum ar fi „viking” sau „zulu”. Dar
genetica oamenilor nu reflectă grupuri dis-
tincte. Chiar şi graniţele culturale puternice
cum ar fi cele dintre limbile germanice şi
cele romanice din Europa, nu au diferenţe
genetice notabile. Cele mai îndepărtate şi
mai puţin populate locuri din Marea Bri-
tanie, precum munţii Scoţiei (Highlands),
prezintă unele diferenţe genetice la cea mai
mare parte a populaţiei, dar acestea nu sunt
foarte mari. Nu există nimic de tipul „genei
5 scoţiene”.

În schimb, grupurile arată povestea unei
schimbări genetice şi a unei amestecări
treptate. În cazul în care se poate face o
legătură între un grup tribal şi o secţiune
specială a ADN-ului, de exemplu, am putea
spune că, dacă aţi avea-o în prezent, există
posibilitatea ca unul dintre strămoşii dum-
neavoastră să fi aparţinut acelui grup. Dar
asta este tot.

Istoria umanităţii este complicată şi pre-
supune foarte multă migraţie - astfel că stră-
moşii dumneavoastră vin probabil din
multe locuri diferite. Fiecare dintre genele
dumneavoastră are istoria ei proprie, ceea
ce înseamnă că există mii de versiuni ge-
nealogice posibile. Dacă nu se poate veri-
fica în mod ştiinţific care din setul de istorii
posibile este cea mai potrivită explicaţie

pentru ADN-ul dumneavoastră, nu avem de
a face decât cu basme.

Poate genealogia genetică să vă
spună dacă strămoşii dvs. s-au
mutat într-o anumită parte a
lumii la un anume moment în
timp?

Cercetătorii folosesc diferenţele gene-
tice dintre cromozomii Y sau cele din
ADNmt la o serie de indivizi pentru a de-
duce posibili arbori genealogici de înrudire.
Putem estima timpul strămoşilor comuni pe
aceşti arbori, deşi estimările nu sunt pre-
cise. Dar nu este rezonabil să facem un salt
de la aceşti arbori ADN la localizarea geo-
grafică sau la migrările din trecut ale stră-
moşilor dumneavoastră. De exemplu, un
om din Marea Britanie s-ar putea să aibă un
tip de cromozom Y care este întâlnit mai
des în Africa de Nord decât în altă parte.

Cu toate acestea, observaţia se bazează
pe populaţiile din Africa de Nord de acum,
nu din trecut, iar oamenii s-au deplasat
de-a lungul secolelor, drept pentru care ace-
laşi tip de cromozom Y poate fi găsit şi în
alte părţi ale lumii‚ ceea ce înseamnă că
subiectul nostru l-ar fi putut tot atât de bine
moşteni de la unul dintre aceştia. Şi chiar
dacă unii dintre strămoşii săi au venit din
Africa de Nord, nu se poate şti când au
venit în Marea Britanie sau câţi dintre mi-
lioanele sale de strămoşi au venit din acea
zonă.

Astfel, dacă o companie de testare a ge-
nealogiei genetice vă vorbeşte cu încredere
despre strămoşii dumneavoastră genetici
care s-au mutat dintr-un loc în altul la un
moment dat în timp, afirmaţia fie ea inven-
tată sau adevărată, oricum este la fel la fel
de lipsită de sens, adică orice individ aflat
astăzi în viaţă ar putea avea o conexiune ge-
netică similară.

Modelele de genealogie genetică
sunt încurcate

De ce munca pentru a afla genealogia
cuiva este aşa de complicată? Cea mai sim-
plă explicaţie este că genealogia este mult
mai complicată decât pare la prima vedere.
Modelele din ADN-ul nostru sunt făurite de
istoria umanităţii în mişcare. Dacă privim
înapoi în timp, nu este nevoie decât de o
mică migraţie pentru a determina genealo-
gia oamenilor dintr-o vastă arie geografică.

Mai există şi multe interferenţe ale altor
procese aleatorii: mutaţiile ADN-ului, cine
cu cine are copii şi care gene se transmit de
la o generaţie la alta. Toate aceste procese
limitează tot ceea ce un test v-ar putea
spune deoarece:
• Aceleaşi modele de diferenţă genetică din-
tre noi pot fi rezultatul unor istorii foarte
diferite ale umanităţii
• O versiune a istoriei poate produce o
mulţime de modele foarte diferite ale de-
osebirilor genetice dintre noi

• Uneori au loc schimbări neaşteptate în ti-
parele ADN-ului, astfel încât ceea ce ni se
pare a fi reflectarea unei istorii este de fapt
rezultatul unei alteia, complet diferite.

Testele ADN care utilizează infor-
maţii despre o descendenţă unică
(cromozomul Y sau ADNmt) nu
pot oferi informaţii genealogice
detaliate

Deoarece cromozomul Y şi ADNmt
urmează o unică linie de filiaţie (maternă
sau paternă) ne pot informa cu privire la o
singură linie de strămoşi. Dar aceasta este
doar una dintre multele noastre ramuri de
descendenţă şi, cu cât căutaţi mai departe în
trecut, cu atât devine mai irelevant pentru
întreg arborele genealogic: Dincolo de mai
mult de câteva generaţii, genealogia celor
mai mulţi oameni este complexă şi este
foarte dificil să poată fi determinată prin in-
termediul geneticii.Cercetătorii aleg să
studieze cromozomul Y sau ADNmt tocmai
pentru că urmăresc un model simplificat de
moştenire, care se poate studia. Problema
apare atunci când aceste teste comerciale de
genealogie genetică tratează acest tip de
date ca şi cum ele ar putea spune întreaga
poveste a unei genealogii.

Cercetarea genealogiei genetice în
istoria omenirii

Testele de genealogie genetică de tip
comercial împrumută în mod selectiv şi
înşelător din cercetarea în domeniu, luând
în considerare genealogia genetică a unei
populaţii, dar ele nu trebuie confundate cu
aceasta.

Există trei abordări principale utilizate
în cercetarea trecutului umanităţii: filo-
geografia, statistica descriptivă şi mode-
larea genetică a populaţiilor. Sunt
cercetători care le folosesc pe toate trei, şi
putem împrumuta unele perspective de la
fiecare dintre ele. Cu toate acestea, unele
dintre metode sunt mult mai solide decât al-
tele şi cercetătorii în domeniu nu s-au pus
de acord când şi cum este indicat să fie uti-
lizate, în special legat de întrebările cu
privire la istoria umană.

Filogeografia
Această abordare descrie tipare geo-

grafice existente în genetică sau în alte
tipuri de date (de ex. limbile), care se pot
lega printr-o diagramă în formă de copac
pentru a sugera istoria migraţiilor indi-
vizilor, populaţiilor sau speciilor. Aceasta
este cam întotdeauna abordarea folosită de
companiile de testare a genealogiei genetice
cu date privind cromozomul Y sau ADNmt
- o abordare care poate genera istorii ipote-
tice, dar fără a ne spune în mod credibil că
acestea sunt relatări adevărate despre
povestea în timp a tiparului ADN.

Critica principală care i se aduce
folosirii metodei filogeografice de dedu-

cere a istoriei populațiilor este faptul că
aceasta este de obicei interpretativă și se
ghidează după prejudecăți subiective.

Metoda mai este criticată și fiindcă nu
a fost validată datorită faptului că lucrează
cu exemple a căror istorie se cunoaște deja.

Statistica descriptivă
Unele statistici pot fi folosite pentru a

descrie principalele caracteristici ale unui
set de date genetice. În cazul unui scenariu
simplu, aceste statistici pot reprezenta pro-
cese cum ar fi migrația și schimbările în
mărimea populației, care influențează cir-
culația genelor și cantitatea de variație ge-
netică în rândul populațiilor umane. Dar
atunci când companiile de testare a ge-
nealogiei analizează datele autozomale, ele
vor folosi, de obicei, una sau mai multe din-
tre aceste statistici.

Și totuși această abordare nu poate
reprezenta influența complexă a genelor de-
a lungul timpului, sau rolul aleatoriului în
mutațiile ADN-ului și felul în care genele
sunt transmise generațiilor următoare.

Modelarea genetică a populațiilor
Mulți geneticieni ai populațiilor sunt in-

teresați să poată spune ceva despre origini,
despre migrațiile din trecut și despre
amestecul dintre indivizi în cadrul popu-
lațiilor umane. Aceasta este o sarcină foarte
dificilă, dar observând mai multe persoane
din diferite regiuni și mai ales modelând is-
toriile posibile ale populațiilor și calculând
cât de probabil ar putea ele explica un
model de ADN, diferite idei despre istoria
populațiilor ar putea fi testate prin diverse
metode științifice solide.

Această abordare îi ajută pe cercetători
să determine care dintre multele istorii posi-
bile este cea care a condus cel mai probabil
la modelul de ADN studiat. Datorită acestui
fapt, metoda modelării genetice este con-
siderată cea mai folositoare și cea mai ști-
ințifică. Cu toate acestea, deși ea ne poate
spune ceva despre populații, ne poate oferi
foarte puține date despre fiecare persoană
în parte.

www.scientia.ro

Acest articol este rezultatul cercetărilor
profesorilor David Balding, Mark Thomas
și Tabitha Innocent cu asistență din partea
Dr. Turi King, Dr. Lounès Chikhi, Dr. Ros-
alind Harding, Prof. Mark Jobling și Prof.
Guido Barbujani. El a fost publicat în
Sense About Science sub titlul „Sense
About Genetic Ancestry Testing”.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole și știri, are o secțiune de bloguri și
una destinată întrebărilor din partea citi-
torilor. Cei care doresc să sprijine acest
demers de transmitere a informației științi-
fice pe înțelesul tuturor pot dona la:
www.scientia.ro.



1414

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

Căutăm o femeie pentru curățenie, ones-
tă și cu experiență, pentru o familie care
locuiește într-un apartament în zona Côte-
des-Neiges, de două sau trei ori pe săp-
tămână. 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, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fi-
zică, 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 îm-
prejurimi (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).

Căutăm doi lucrători pentru transport și
cărat diverse (manutention), ajutor la in-
stalare de pavaj și alte materia-le, 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 în-
tâlnire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau 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 tele-
fon la 514-799–6864.

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 lu-
crăm 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.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută munci-

tori. Plata este negociabilă, în funcție de
experiență. Info: www.renoroca.ca. Con-
tact: renoroca_inc@yahoo.com sau 514-
575-2939.

Consulatul General al României la Mon-
treal organizează o licitație publică la data
de 10.12.2020, la ora 15:00, la sediul său
aflat la adresa 1010 Sherbrooke Vest,
Biroul 610, Montreal, H3A 2R7. Obiectul
licitației este un vehicul Nissan Altima
2,5litri, cu transmisie automată, din anul
2006, de culoare gri. Kilometraj: 137.866
km. Prețul de pornire al licitației este de
1.500$ CAD. Pentru a vă înregistra la li-
citație trimiteți un e-mail la adresa:
gabriel.crisan@dce.gov.ro până la data de
09.12.2020. Persoană de contact: Gabriel
Crișan, Biroul de Promovare Comercial
Economică. Mașina poate fi vizionată în
parcarea din fața clădirii, la adresa 1010
Sherbrooke Vest, Montreal, H3A 2R7, la
cerere.

Vând Istoria Literaturii Române de G. Că-
linescu, 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 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 ex-

terioară 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 metrou
Cartier sau Montmorency. Stație de auto-
buz, autostrada 440 la 2 minute. 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.

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

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
la mesaje text sau tel: 438-876- 0543.

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

IMOBILIARE

MATRIMONIALE

VÂNZĂRI
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) 
Sănătate: Excelentă! Tra-
versezi o perioadă dinamică

şi plină de forță. Dragoste: Marte în Leu
îți cere adrenalină. Vrea aventură,
dragoste, sex şi distracții. Financiar:
Speculează cât poți această perioadă,
pentru că începutul anul 2021 ar putea fi
mai zgârcit cu realizările.  

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Îți faci rău
cu propria-ţi mână, în
condițiile în care Saturn

din casa sănătății abia așteptă să lași
garda jos ca să te taxeze. Dragoste:
Temperamentul tinde să o ia razna, iar
după o tură de excese survine regresul.
Financiar: Afacerile sunt stimulate, re-
lațiile cu instituțiile financiare te fa-
vorizează.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Ai o
formă de invidiat, care
împletește vigoarea cu

rezistenţa. Dragoste: Fii pregătit să
trăieşti evenimente tandre, de un
romantism aparte, ce te vor face să spui
că eşti fericit, că iubeşti şi eşti iubit aşa
cum ai visat. Financiar: Activitățile lu-
crative sunt satisfăcătoare, prestațiile tale
sunt bine remunerate şi, în plus mai pică şi
câte un bonus. 

RAC (22 iunie -  22
iulie)
Sănătate: Este o perioadă
bună pentru investigaţii şi

tratamente, în care totul merge ușor şi ai
noroc de medici inspirați şi pricepuți.
Dragoste: Mergeţi mai departe umăr la
umăr, dar fără pasiunea de la început sau
sentimentele care te făceau să-ţi pierzi
minţile. Financiar: Primești suficienți
bani cât să-ţi achiți toate dările. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Oricât de favo-
rabil ar părea acest sfârşit
de an, totuși nu risca. Re-

spectă măsurile de protecție în vigoare.
Dragoste: Toate porțile îți sunt deschise
şi pe oricare dintre ele ai intra, poți  găsi
fericirea. Îndrăzneşte! Financiar: Per-
cepțiile îți sunt acute, simți mirosul opor-
tunității, iar instinctul te poartă drept către
cele mai avantajoase situații.        

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) 
Sănătate: Cu Marte în
casa pericolelor ascunse,

prudenţa este sfântă acum. Dragoste: Te
bântuie amintirea trecutului sau îți revine
în atenție o relație mai veche. Financiar:
Dacă ar fi să vorbim de afaceri şi
investiții, probabil că imobiliarele şi
bunurile de patrimoniu ar prevala în
această perioadă.

BALANŢĂ (23 septem-
brie - 22 octombrie) 
Sănătate: Între Crăciun şi
Anul Nou ai grijă de tine, e

rost de tensiuni care îți pot afecta şi
sănătatea. Dragoste: Puterea ta de se-
ducție stă în forța cuvântului şi în in-
teligenţa cu care îți pui la cale strategiile
de învăluire. Financiar: Primești o sumă
de bani exact când ai nevoie. 

SCORPION (23 oc-
tombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Este important să
îți dozezi bine forțele şi să

încerci să te eliberezi de tensiuni.
Dragoste: Dragostea pare să fie comoara
cea mai de preț a acestui final de an. Ai
parte de sărbători romantice, în care cel
drag îți va oferi pe tavă tot ce îți dorești.
Financiar: Perioadă generoasă în bani şi
cadouri. 

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Te prezinți exce-
lent: fizic puternic, moral şi

mai şi, dar nu exagera de sărbători.
Dragoste: Farmec, bună dispoziție, ele-
ganţă, magnetism sexual - o mulțime de
atuuri care te fac de neprețuit în ochii
sexului opus. Financiar: Banii nu vor fi
cheltuiţi la voia întâmplării, ci acorzi o
mare atenţie rezervelor disponibile şi uti-
lităţii planurilor pe care le faci.   

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Imunitatea este
scăzută, bolile pot apărea

mai ușor. Dragoste: Suferința, decepția,
chiar şi despărțirile pot face parte din
peisaj, dar poate e vorba doar de nevoia de
a schimba ceva drastic în relația ta cu
partenerul. Financiar: Banii sunt la polul
marilor insatisfacţii, te-ai aşteptat la
rezultate mai bune care nu mai sosesc.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) 
Sănătate: Dacă te îmbol-
năveşti, este numai pentru

că ai fost iresponsabil cu propriul corp.
Dragoste: Ai putea fi atras de cineva plă-
cut, simpatic, ce ţi se bagă pe sub piele cu
vorbe dulci şi declaraţii înfocate, dar dacă
îi vei pica în plasă, îţi vei da seama mai
târziu că te-ai înşelat. Financiar: Scapi de
o povară financiară.   

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Pe fon-
dul tensiunii, este posibil să
ai un comportament impul-

siv, riscant, orientat spre excese.
Dragoste: Distanţa, îndoiala, dorul, teama
de singurătate apar trecător prin sufletul
tău. Nu se poate vorbi de un sfârşit de an
norocos în amor, incertitudinea fiind prin-
cipalul duşman al inimii tale. Financiar:
Cu banii ești OK

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

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

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 
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Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact.

Orar modificatOrar modificat
datorita situatiei actualedatorita situatiei actuale
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