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Pe fondul creșterii alar-
mante a spitalizărilor,
premierul Legault a
decis instituirea unei noi
perioade de izolare. Gu-
vernul impune totodată
și interdicția de a ieși din
casă între orele 20:00 și
5:00.
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Trei bosoni masivi apar 
împreună!

Un rezultat de excepţie
a fost obţinut recent la
marele accelerator LHC
de la Geneva: pentru
prima dată au fost mă-
surați împreună trei
bosoni masivi în colizi-
uni de mare energie
proton-proton.  
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Până în prezent, Canada a dat
undă verde la două vaccinuri
anti-Covid: cel produs de
Pfizer în parteneriat cu BioN-
Tech și cel dezvoltat de Mo-
derna în colaborare cu
National Institutes of Health.
Cel realizat de AstraZeneca și
Universitatea Oxford a fost
aprobat în Marea Britanie, Ar-
gentina și India. SUA mizează
pe o autorizare în aprilie, însă
în Canada aceasta ar putea
veni în curând. O scurtă com-
parație între aceste vaccinuri
la nivel de tehnologie, efica-
citate și efecte secundare,
costuri, transport și stocare.

Tehnologie
Ambele vaccinuri aprobate deja în

Canada, Pfizer și Moderna, sunt de tip
ARN mesager (ARNm). Ele funcționează
prin injectarea unui fragment din codul
genetic al coronavirusului pentru a antrena
sistemul imunitar să atace dacă o infecție
cu SARS-CoV-2 se produce. Aceasta este
o tehnologie nouă, care permite dez-
voltarea vaccinurilor în mod accelerat.
Primul vaccin autorizat în lume care
foloseşte tehnologia ARN mesager a fost
cel de la Pfizer/BioNTech.

Fragmentul de ARN introdus în or-
ganism este utilizat de celulele persoanei

vaccinate pentru a fabrica proteina spike
de la SARS-CoV-2, cea care formează
țepii ce acoperă suprafața virusului. Or-
ganismul nostru o recunoaște ca o proteină
străină - însă ea în sine este inofensivă - și
începe să-și construiască mecanismele de
apărare (anticorpii), ce for fi puse în funcți-
une în eventualitatea îmbolnăvirii de
Covid.

ARN-ul mesager inoculat care trans-
mite informația pentru producerea pro-
teinei spike are o durată de viață foarte
scurtă. După producerea acestei proteine,
el este distrus și eliminat. El nu poate
afecta în vreun fel ADN-ul deoarece nu
pătrunde în nucleul celulelor noastre, unde
se află ADN-ul.

Vaccinul AstraZeneca/Oxford este un
vaccin cu vector viral. Acest tip de vaccin-
uri se bazează pe utilizarea unui virus care
nu este patogen sau prezintă un pericol mic
pentru oameni. În mare parte, vectorii vi-
rali sunt adenoviruși. Aceștia formează un
grup mare de viruși ce pot provoca răceli
sau conjunctivită, printre alte simptome.
Folosiți precum un cal troian, acești viruși
sunt modificați pentru a exprima proteina
spike a SARS-CoV-2. Tehnologia este re-
centă, inovatoare, și deja utilizată în dez-
voltarea vaccinului împotriva virusului
Ebola.

Vaccinul AstraZeneca are ca suport un
adenovirus de la cimpanzei numit ChA-
dOx1, care a fost transformat și adaptat
pentru a combate Covid-19.

Eficacitate și efecte
secundare

Vaccinul Pfizer este eficient în pro-
porție de 95% în prevenirea unei infecții
cu SARS-CoV-2 după o săptămână de la
inocularea celei de-a doua doze, care se

face la 21 de zile distanţă de prima.
Efectele sale secundare sunt, în ge-

neral, similare celor experimentate și în
cazul altor vaccinuri, precum durerea la
locul injectării, frisoane, senzația de
oboseală și febră. Ele sunt de scurtă durată,
trec de la sine și nu prezintă un risc pentru
sănătate.

Există șanse, reduse, ca vaccinul să
cauzeze o reacție alergică severă. Astfel de
cazuri au fost raportate în țări ca Marea
Britanie, SUA sau Mexic. În Canada a fost
semnalat un caz de reacție adversă la acest
vaccin, în Manitoba, însă autoritățile de
sănătate publică din această provincie nu
au specificat exact ce fel de reacție. Nici-
unul din cazurile de reacțiile alergice se-
vere raportate nu s-a soldat cu decesul
persoanei vaccinate.

Vaccinul Moderna este eficient în pro-
porție de 94,1% în prevenirea formelor
simptomatice de COVID-19 la două săp-
tămâni după administrarea celei de-a doua
doze. Distanța în timp între cele două doze
este de 28 de zile.

Vaccinul este sigur, „fără probleme de
siguranță specifice”, așa cum Santé
Canada și agenția americană Food and
Drug Administration (FDA) au con-
cluzionat. Efectele secundare posibile sunt
dureri la locul injectării, dureri de cap,
dureri musculare și dureri articulare.

În timpul studiilor clinicele, la fel ca la
vaccinul Pfizer, și la Moderna au fost în-
registrate câteva cazuri de paralizie Bell, o
afecțiune de obicei temporară ale cărei
simptome includ căderea unei părți a feței.
Trei persoane din grupul vaccinat au
suferit o paralizie Bell și una din grupul
de control. La testele clinice pentru vac-
cinul Pfizer au fost semnalate tot patru
cazuri de paralizie Bell, toate în grupul
celor care au primit vaccinul. Numărul
acestor cazuri se încadrează în nivelul
așteptat în populația generală.

În ceea ce privește vaccinul As-
traZeneca, acesta este primul a cărui efi-
cacitate a fost validată de o publicație
științifică, The Lancet, pe 8 decembrie
2020. Conform datelor publicate de The
Lancet, vaccinul AstraZeneca „este sigur”.
În cadrul testelor clinice, efectele secun-
dare grave au fost foarte rare. Un singur
caz, potențial legat de acest vaccin, a fost
semnalat: este vorba de un caz de mielită
transversă, o afecțiune rară ce se prezintă
ca o reacție inflamatorie a măduvei
spinării, fapt ce a determinat întreruperea
temporară a studiilor clinice la începutul
lunii septembrie.

În primele rezultate ale testelor clinice
la scară mare, în noiembrie anul trecut,
compania britanică anunța că vaccinul său
este eficient într-o medie de 70%. Acest
procentaj semnificativ mai scăzut față de

cele ale vaccinurilor Pfizer și Moderna s-
a datorat discrepanței între rezultatele
obținute în cadrul a două protocoale
diferite. Vaccinul s-a dovedit eficient în
proporţie de 90% în cazul voluntarilor
care au primit mai întâi o jumătate de doză
- printr-o eroare - şi un rapel de o doză în-
treagă, o lună mai târziu. Eficienţa sa a
fost însă de numai 62% la un alt grup, vac-
cinat cu două doze întregi. AstraZeneca
anunța pe 26 noiembrie că vaccinul său
necesită „un studiu suplimentar”.

O lună mai târziu, grupul farmaceutic
britanic anunța că a găsit - în urma unor
cercetări suplimentare - „formula câştigă-
toare” a vaccinului său împotriva COVID-
19 și că prin cele două doze, eficacitatea
sa este la fel de ridicată ca și a vaccinurilor
Pfizer și Moderna. Potrivit directorului
executiv al AstraZeneca, vaccinul este ca-
pabil să combată și noua variantă a coro-
navirusului, responsabilă de recenta
explozie de cazuri din Regatul Unit.

De menționat că în Canada toate vac-
cinurile sunt acompaniate de un avertis-
ment cu privire la riscul reacțiilor alergice
grave, inclusiv anafilaxia, iar clinicile de
imunizare sunt echipate pentru a face față
acestor situații rare.

Costuri
Vaccinul AstraZeneca costă doar

câţiva dolari doza, aproximativ 3USD, în
timp ce preţul unei doze de vaccin Pfizer-
BioNTech ajunge la 18,40-19,50 dolari
US, iar cel al vaccinului Moderna până la
37 dolari US doza.

Transport și stocare
Vaccinul AstraZeneca poate fi păstrat,

timp de șase luni, la temperatura unui
frigider obișnuit, între două și opt grade
Celsius. Vaccinurile de la Moderna și
Pfizer/BioNTech necesită însă temperaturi
mult mai scăzute pentru a fi păstrate pe
termen lung: -20° C pentru primul, între
-60° și -80° C pentru al doilea. Pentru a fi
transportate, acestea din urmă sunt puse în
cutii speciale, cu temperatură controlată,
prevăzute cu un termometru care arată
temperatura ce trebuie menținută pentru
ca vaccinurile să-şi păstreze eficacitatea
optimă.

Reamintim că guvernul federal
cumpărat 20 de milioane de doze din vac-
cinul Pfizer/BioNTech, cu posibilitatea de
achiziționa alte 56 de milioane. Cu Mo-
derna, Ottawa a semnat un contract pen-
tru 40 de milioane de doze, cu opțiunea de
a cumpăra alte 16 milioane suplimentare.
În septembrie, Canada a încheiat un acord
cu AstraZeneca pentru 20 de milioane de
doze din vaccinul său.

ACCENT MONTREAL

O scurtă comparație între vaccinurile P�zer,
Moderna și AstraZeneca

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Confruntat cu o creștere în-
grijorătoare a spitalizărilor,
premierul François Legault a
decis impunerea unei noi pe-
rioade de izolare totală în-
cepând din data de 9 ianuarie,
pentru patru săptămâni, până
pe 8 februarie. La recoman-
darea Sănătății Publice, gu-
vernul impune totodată și
interdicția de a ieși din casă
între orele 20:00 și 5:00.

Pandemia COVID-19 este scăpată de
sub control în Quebec. Guvernul provincial
estimează că în jur de 30% din populație nu
mai ține cont de măsurile sanitare impuse,
iar datele de la Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) arată că
numărul actual al spitalizărilor la terapie in-
tensivă nu a mai cunoscut cote atât de înalte
de la jumătatea lunii mai.

Pe fondul creșterii alarmante a număru-

lui de noi cazuri și mai ales a spitalizărilor,
premierul Legault a decis instituirea unei
noi perioade de izolare, care amintește de
cea pe care am avut-o în primăvara trecută.

Astfel, magazinele considerate
neesențiale rămân închise, iar sectorul ma-
nufacturier și cel al construcțiilor își reduc
activitățile la minim. Munca de acasă
rămâne obligatorie pentru toate companiile,
private sau publice, ale căror profil permite
acest lucru.

Lăcașurile de cult se închid, cu excepția
serviciilor religioase pentru înmormântări,
la care pot participa maxim zece persoane.

În ceea ce privește școlile, reîntoarcerea
în clase, preconizată pentru 11 ianuarie, va
fi menținută pentru școlile primare. Elevii
vor trebui să poarte o mască pe coridoare,
iar cei din clasele 5 și 6 vor trebui să le
poarte și în clasă.

Școlile secundare încep online în data
de 11 și în clase pe 18 ianuarie. Măștile vor
fi obligatorii în clase, iar guvernul le va
furniza zilnic, atât elevilor cât și profeso-
rilor.

Activitățile exterioare individuale -
plimbări, schi, patinaj - sunt permise. Ac-
tivitățile în aer liber în afara bulei familiale
sunt interzise.

Grădinițele rămân în continuare

deschise, precum și orice business consi-
derat esențial, ca magazinele alimentare sau
farmaciile.

„Tratament șoc”
La recomandarea Direcției de Sănătate

Publică din Quebec, guvernul a decis în
favoarea impunerii unei interdicții de a ieși
din casă între orele 20:00 și 5:00. „Un trata-
ment șoc”, așa cum a menționat premierul
Legault. Măsura se aplică pe aproape întreg
teritoriul Quebecului (excepție făcând
Nunavik și Terres-Cries-de-la-Baie-James),
pe durata celor patru săptămâni menționate.
Magazinele alimentare ce vor rămâne des-
chise în această perioadă își vor scurta pro-
gramul, în jurul orei 19:30, astfel încât
angajații să poată ajunge acasă în timp util.
Farmaciile și benzinăriile vor putea
funcționa și după ora 20:00.

Orice persoană care nu respectă această
interdicție, neavând un motiv întemeiat
pentru a-și justifica deplasarea (muncă, mo-
tive umanitare sau de sănătate), riscă să
primească o amendă piperată, între 1,000$
și 6,000$.

Deși în Europa și în câteva state ameri-
cane restricțiile de circulație au fost și sunt
deja utilizate în contextul pandemiei (in-
clusiv în România), măsura adoptată de
Quebec este prima de acest gen din Canada.
Ultima dată când Quebecul a cunoscut o
restricție similară privind circulația per-
soanelor a fost în timpul pandemiei de
„gripă spaniolă”.

Scurtă trecere în revistă a
măsurilor adoptate de
Quebec de la începutul
pandemiei

Pe 23 martie, guvernul Legault anunța
închiderea tuturor businessurilor din Que-
bec, cu excepția celor esențiale, după ce, cu
zece zile înainte, hotărâse închiderea șco-
lilor primare și secundare, a colegiilor și
universităților. Inițial prevăzute pentru trei
săptămâni, aceste măsuri de izolare a fost
prelungite până în luna mai. Această

„pauză” forțată de pandemie a paralizat
40% din economia quebecheză.

De asemenea, la sfârșitul lunii martie,
au fost stabilite baraje rutiere pe drumurile
ce leagă cele opt regiuni ale provinciei.
Acestea au fost ridicate puțin peste o lună
mai târziu.

După o relaxare pe timpul verii, pe 28
septembrie François Legault a ridicat
nivelul de alertă în tot Quebecul. Mai multe
regiuni, printre care și cea a Montrealului,
au intrat în zonă roșie, măsurile de sănătate
publică devenind mai stricte începând de la
1 octombrie. Astfel, barurile, cazinourile,
sălile de recepție, muzeele, sălile de spec-
tacole și cinema, au fost și sunt în conti-
nuare închise. Restaurantele au rămas
deschise doar pentru comenzi și livrări.

La data respectivă, au fost anunțate 750
de noi infecții cu SARS-CoV-2 și 212 spi-
talizări, dintre care 37 la terapie intensivă.

De atunci, în ciuda tuturor măsurilor
luate, numărul cazurilor zilnice raportate de
autorități a continuat să crească. Pe 19
noiembrie, ziua în care primul ministru
anunța măsurile sanitare pe care que-
bechezii trebuiau să le urmeze în perioada
sărbătorilor, au fost declarate 1,207 noi in-
fecții. Spitalizările se ridicau la 651, cu 101
cazuri la terapie intensivă.

Au urmat apoi noi măsuri restrictive în-
cepând cu 17 decembrie, când lucrătorii de
birou, atât cei din sectorul public, cât și din
cel privat, au fost obligați să lucreze de
acasă, și apoi un lockdown parțial din data
de 25 decembrie, când comerţul cu amă-
nuntul s-a închis, excepţie făcând maga-
zinele care vând produse considerate
esențiale.

Pe 6 ianuarie, ziua în care premierul a
anunțat aceste noi măsuri, bilanțul afișa
2,641 noi infecții, 47 de decese, 1,393 de
bolnavi de COVID-19 aflați în spitale (cu
76 mai mulți ca în ziua precedentă), dintre
care 202 (cu 8 mai mult decât în ziua prece-
dentă) la terapie intensivă.

ACCENT MONTREAL

Quebec: Pandemia este scăpată de sub
control. Noi restricții începând cu 9 ianuarie

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 848.000$.

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

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

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

Premierul Quebecului, François Legault.
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Începând din 7 ianuarie 2021,
prezentarea unui test mole-
cular (PCR) cu rezultat nega-
tiv va fi necesară pentru a
intra în Canada. Măsura
privește toți pasagerii aerieni
cu vârsta peste 5 ani.

Înainte de îmbarcarea pentru un zbor
cu destinația Canada, toți pasagerii vor
trebui, în mod obligatoriu, să prezinte un
test ne-gativ de COVID-19 (test PCR),
făcut cu cel mult 72 de ore înainte.

Măsuri similare au fost adoptate de
circa 100 de alte țări.

Prezentarea unui test negativ nu în-

locuiește obligativitatea carantinei de 14
zile la sosirea în Canada. Guvernul federal
va spori numărul agenților la frontieră, iar
verificările (inclusiv vizite) privind res-
pectarea carantinei se vor înmulți. Cei
care nu se conformează acestei obligati-
vități pot primi o amendă de până la
750,000$ și o pedeapsă de până la șase
luni de închisoare. Orice persoană care
sosește în Canada trebuie în mod obliga-
toriu să furnizeze toate informațiile
privind locul unde își va efectua carantina
prin intermediul aplicației ArriveCan,
disponibilă și ca site web.

Potrivit ministrului Transporturilor,
Marc Garneau, persoanele care nu reușesc
să facă acest test vor fi puse în carantină la
sosirea în Canada într-un centru desemnat

de guvernul federal, la punctul de intrare.

Guvernul federal nu intenționează însă
să interzică canadienilor să călătorească,
deoarece acest lucru ar fi neconstituțional,
așa cum a precizat ministrul Afacerilor In-
terguvernamentale, Dominic LeBlanc. To-
tuși, Ottawa avizează cu tărie împotriva
călătoriilor în străinătate, cu excepția
cazurilor de necesitate absolută.

Potrivit datelor furnizate de Ottawa,
aeroporturile canadiene au cunoscut o
scădere de 80% a numărului de călători în
2020 comparativ cu 2019. Autoritățile fe-
derale susțin că doar 2% din cazurile ra-
portate de COVID-19 provin din călătorii
în afara țării. La rândul său, Quebecul es-
timează că aproximativ 3,000 de călători

se întorc în provincie în fiecare zi.

Canadienii care călătoresc din
motive neesențiale nu pot benefi-
cia de prestația de 1,000$

Potrivit prim-ministrului Trudeau, per-
soanele care călătoresc din motive
neesențiale nu sunt eligibile pentru
Canada Recovery Sickness Benefit/
Prestation canadienne de maladie pour la
relance économique (CRSB/ PCMRE).

Justin Trudeau a precizat că acest pro-
gram de asistență financiară nu a fost con-
ceput pentru astfel de cazuri. „Scopul său
nu este să trimitem cecuri celor care decid
să călătorească, în ciuda avizelor emise de
autoritățile de sănătate publică”, a
menționat premierul, adăugând că îm-
părtășește furia și indignarea celor șocați
să vadă reportajele apărute în presă în ul-
timele zile. „Am corectat situația rapid.
Știu că ați făcut multe sacrificii în ultimele
luni”, a mai spus el.

Ce este CRSB/PCMRE?
CRSB/PCMRE este una dintre mă-

surile cuprinse în proiectul de lege C-4,
adoptat în unanimitate de Parlament în
septembrie anul trecut. Această prestație
oferă lucrătorilor care trebuie să intre în
carantină o compensație din partea guver-
nului federal pentru veniturile astfel pier-
dute.

Pentru a fi eligibilă, o persoană nu tre-
buie să fie în vacanță plătită de angajatorul
său și nu trebuie să primească alte be-
neficii federale în același timp. De aseme-
nea, printre alte criterii, este necesar ca în
2019, 2020 sau în ultimele 12 luni respec-
tiva persoană să fi câștigat cel puțin
5,000$. Se poate aplica pentru CRSB doar
o singură dată.

ACCENT MONTREAL

Test de COVID-19 obligatoriu pentru toți
călătorii care intră în Canada

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

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

Cine ne sunt duşmanii?

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Voi încerca să vă propun
o temă de reflecţie  în mai
puţine cuvinte decât de
obicei. Asta din cauză că
aş prefera să nu răspund
decât cel mult pentru

mine întrebării din titlu,  să ofer doar o per-
spectivă, câteva repere. Aş prefera ca fiecare
cititor să-şi răspundă lui însuşi.  

Constat cu stupoare şi mare dezamăgire că
atunci când nu avem efectiv un pistol la tâm-
plă sau un cuţit în dreptul inimii, când nu
planează deasupra capului nostru o
ameninţare iminentă şi directă, avem o mare
dificultate în a înţelege cine ne sunt cu ade-
vărat duşmani. Nu că n-am avea. Avem mereu
atât duşmani generici cum ar fi bolile, acci-
dentele, ghinionul, cât şi duşmani cu chip de
om, care dacă ar putea ne-ar călca în picioare,
ne-ar umili, ne-ar elimina fizic.

Aţi asistat vreodată la revărsarea de ură
între doi şoferi sau între un şofer şi un pieton,
atunci când ambii sunt convinşi că au drep-
tate? Ziarele americane au mereu câte o re-
latare despre câte un caz de împuşcare mortală
din cauza unei dispute rutiere între ne-
cunoscuţi care din întâmplare pot fi şi înar-

maţi. Deci nu e nevoie să ai duşmani de-o
viaţă ca să te trezeşti dintr-o dată că trebuie
să-ţi salvezi viaţa din raza de acţiune a unui
duşman cu un chip absolut necunoscut.

Dar ceea mă dezamăgeşte totuşi cel mai
mult este modul în care transformăm în duş-
mani posibili aliaţi. Omul nu este o fiinţă uni-
dimensională şi nici nu putem fi exact la fel
decât foarte rar, în aşa fel încât să existe o per-
fectă suprapunere de puncte de vedere, opinii
şi sentimente. Mă dezamăgeşte modul în care
le reproşăm altora că nu sunt exact ca noi. Şi
nu cred în efectul educativ, motivaţional, al
reproşului, în alegerea căii duşmăniei în ten-
tativa de a schimba opinii, credinţe greşite în
jurul nostru.

Pledez, în faţa tuturor celor care vor sincer
să schimbe ceva în bine pe lumea asta, pentru
mai multă răbdare cu cei care, în opinia noas-
tră, greşesc. Pierzându-ne răbdarea, devenim
aroganţi. Aroganţa este un antidot, nu un sti-
mulent al comunicării.

Iar lipsa de comunicare întăreşte doar sis-
temele discreţionare. Consider sistemele dis-
creţionare, ori de câte ori mă nimeresc în
vreunul, un duşman personal.

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la re-
vista online Acum.tv, unde a îndeplinit rolul
de redactor-șef

REFLEC
II CANADEZE

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Cea mai bună și mai
grozavă și mai
poftită țară din
lume? Mai mulți pri-
eteni și și mai mulți
neprieteni m-au

acuzat că mă lamentez prea mult
printre rânduri, că sunt prea critic, că
nu scot în evidență pozitivele reali-
zări canadiene. Și așa e, le dau drep-
tate. Am dobândit un reflex
jurnalistic care, precum la câinele
pavlovian, intră în funcțiune atunci
când ceva negativ sau ceva neobiș-
nuit atentează la liniștea sau buzu-
narul cetățeanului. Mai mult, după
ani-lumină de „realizări” și „îm-
pliniri” și cenacluri și daciade, re-
flexul a devenit și mai acut odată cu
strămutarea peste ocean. Am ajuns să
fiu circumspect la vorbele politicie-
nilor, să mă îndoiesc de sinceritatea
zâmbetului salesman-ului de la cor-
porația cutare, să mă amuz copios la
vederea reclamelor de pe sticla tele-
vizorului. 

Și cu toate astea, la ora actuală nu
cred că aș alege alt loc de
supraviețuit în limitele normalului și
a mai mult decât decentului. Dacă
avem în vedere două ipoteze, anume
că (1) nu există loc perfect sau țară
perfectă și (2) Canada nu este „the
best country in the world”, concluzia
e că putem dormi liniștiți. Dacă ne în-
crâncenăm pe ideea de „cea mai bună
țară din lume”, aș avea nevoie doar
de o săptămână pentru a dovedi in-
versul, anume că nu e. Am mai trăit
treizeci de ani în „cea mai bună țară
din lume”. Atunci și acolo, ideea era
propagată pe canalele murdare ale
presei controlate de absolvenții de
Ștefan Gheorghiu; acum și aici, ea vi-
brează sincer pe corzile vocale ale
rednecșilor care, în afară de Cancun
și Varadero, nu prea au văzut alte me-
leaguri. A, da, și mai răsună și corul
vânătorilor, pardon, al politicienilor,
care musai trebuie să ne convingă de

perfecțiunea pământului pe care căl-
căm.   

Și cu toate astea, pot să găsesc în
cinci minute de 25 de ori mai multe
motive să îmi fac planurile de pen-
sionare în și din Canada, decât să
deschid atlasul în căutarea unui nou
cuib. Până și atât de disputata și dis-
cutata situație a sistemului de sănă-
tate pare mai sănătoasă de când cu
criticile americanilor. Am ajuns să
fim dați ca exemplu de doamne-fe-
rește de către republicanii americani.
Nu am auzit încă de vreun canadian
care a trebuit să își vândă casa, sau să
o lase băncii pentru că nu a putut
plăti facturile medicale. E drept, plă-
tim impozite mai mari ca vecinii de
la sud, însă, cu puțină decență din
partea guvernanților, banii colectați
ajung în punga publică, cea care
susține sistemul de sănătate univer-
sal; adică fiecare canadian are acces
egal, nediscriminatoriu, la serviciile
medicale.   

Există, e drept, o serie de probleme
nerezolvate: timp de așteptare lung la
Urgență și la programări, penurie de
medici și asistente, însă parcă tot aș
prefera să fiu bolnav aici, decât din-
colo de graniță. Mai mult, lucrurile se
pot îmbunătăți. Nu cred că impunerea
unui sistem de sănătate dublu, atât
public cât și privat ni se potrivește.
Mai degrabă un buget pentru Sănă-
tate mai generos ar putea îmbunătăți
situația. La ora actuală, Canada alocă
11.6% din Produsul Național Brut
pentru Sănătate. SUA cheltuie anual
18%. Dacă și ai noștri ar rupe din
buget 6% în plus, cred că am deveni
cea mai sănătoasă țară din lume și
poate, într-un viitor apropiat, și cea
mai grozavă țară din lume. Așa încât,
dacă ar fi să aleg…

Raul Dudnic este realizatorul emisiu-
nii TV NOI ROMÂNII, difuzată în
toată Canada pe canalul OMNI 1 (4
Rogers și 206/1206 Bell),  duminică
la ora 11:30 am, luni la 12.00 pm, joi
la ora 7.00 am și vineri la 4 am.

Este sau nu este?
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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

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

LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVVEEEELLLL

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

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

444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

20
-2

10
-2

32
W

Obligatoriu pentru persoanele 
cu vârsta de minim 10 ani, 
în mijloacele de transport 
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66  ssoorrttiimmeennttee

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

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
ddee  bbuurrttaa

CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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

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

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::  

bbaallkkaannii..ccaa

llaa  ccoommaannddaa
llaa  ccoommaannddaa

CCiioollaann  
aaffuummaatt

MMiiccii
TTrraaddiittiioonnaallii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell
DDoommnneessttii

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii

www.accentmontreal.com
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ELENA NIGAI
Naturazone.net

Uleiurile esentiale
Așa cum am arătat în arti-

colul precedent, un ulei
esențial este un concentrat
de esență volatilă, extras
dintr-o plantă aromatică

prin distilare cu abur. El este strict com-
pus din molecule aromatice.

Un ulei esențial nu conține niciun ele-
ment nutritiv: nici lipide, nici proteine,
nici vitamine, nici minerale, doar mole-
cule aromatice, pure și foarte concentrate,
care conferă uleiurilor proprietăți terapeu-
tice. Uleiurile esențiale sunt foarte sensi-
bile la lumină și oxigen și de aceea este
foarte important ca ele să fie conservate în
recipiente de sticlă de culoare închisă.

Cinci criterii de calitate
privind uleiurile esențiale
● Numele scris în limba latină. Exem-

plu: Lavandula angustifolia.
● Partea din plantă care a fost distilată:
flori, inflorescență, frunze.
● Chemotipul sau compoziția biochi-
mică a plantei. Spre exemplu, o plantă de
rozmarin care provine din Maroc va avea
un chemotip diferit de cea pe care o culti-
văm aici, în Canada.
● Calitatea plantei: biologică sau floră
spontană.
● Cromatografia sau controlul de labo-
rator care determină compoziția molecu-
lară și biochimică cu care se poate evalua
autenticitatea uleiului esențial. Este sin-
gura analiză care poate demonstra dacă un
ulei esențial este autentic sau nu, dacă este
securitar și eficace. Această analiză este
de obicei însoțită de un număr de lot.

Trei categorii de uleiuri
esențiale găsite în magazine
● Calitate industrială standard - uleiuri
esențiale produse industrial, fără a fi res-
pectate regulile de distilare sau de calitate.

Sunt nepotrivite utilizării terapeutice și
sunt destinate în special pentru industria
parfumurilor.
● Uleiuri esențiale 100% pure sau
100% naturale - termeni care nu sunt
controlați și care nu ne pot oferi detalii
despre calitatea uleiurilor esențiale. Ele
provin de obicei din distilări incomplete
și în cea mai mare parte falsificate. Nu se
recomandă pentru uz terapeutic.
● Uleiuri esențiale autentice - acestea
provin din plante de obicei biologice sau
din flora spontană unde nu au fost folosite
pesticide sau ierbicide. Distilarea lor se
face la temperatură și presiune joase, pen-
tru a putea recolta toate moleculele aro-
matice, lucru ce va permite folosirea
uleiurilor în scop terapeutic.

Precauții
Datorită concentrației în principii ac-

tive, utilizarea uleiurile esențiale în scop
terapeutic se recomandă a fi făcută numai
sub îndrumarea unui aromaterapeut. Iată

cîteva măsuri de protecție care dacă sunt
respectate permit evitarea problemelor ce
pot apărea datorită concentrației:
● Alegeți doar uleiuri esențiale autentice,
cromatografiate.
● Nu aplicați niciodată un ulei esențial în
zona ano-genitală. Se vor utiliza doar
supozitoare.
● Nu utilizați niciodată uleiuri esențiale
pentru ochi sau în canalul urechii. Dacă o
picătură de ulei esențial ajunge la ochi,
clătiți bine cu un ulei vegetal, niciodată cu
apă.
● Pentru a cunoaște potențialul alergenic
al unui ulei esențial, aplicați o picătură pe
încheietura mâinii și așteptați 15 minute
pentru a vedea dacă există sau nu o
reacție. O atenție deosebită ar trebui acor-
dată următoarelor uleiuri esențiale: eu-
calipt de lămâie, mușețel nobil,
citronnella, arborele de ceai, palmarosa și
coniferele.
● Nu luați niciodată un ulei esențial pe
cale orală fără a fi diluat mai întâi în puțin
ulei vegetal. Administrarea pe calea orală
trebuie evitată la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Nu în ultimul rând, utilizarea uleiurilor
esențiale trebuie făcută pe o perioadă
scurtă de timp și cu pauze. Difuzia și in-
halarea lor zilnică, prezența lor în pro-
dusele cosmetice naturale (săpun,
șampon, gel de duș, creme), administrarea
sublinguală, în apă sau alte băuturi, adău-
garea lor în apa de baie cât și aplicarea
topică, vor duce la o toxicitate cumulativă,
fiind considerată de către specialiști drept
o utilizare iresponsabilă, cu urmări vi-
zibile ulterior.

Administrate și utilizate responsabil,
sub îndrumarea unui aromaterapeut,
uleiurile esențiale rămân un complement
minunat alături de celelalte terapii natu-
rale terapeutice, holistice și alopate.

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 II
SĂNĂTATE

SOS INFIRMIÈRE
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Un rezultat de excepţie a fost
obţinut recent de către cola-
borarea CMS de la marele ac-
celerator LHC de la Geneva:
pentru prima dată au fost mă-
surați împreună trei bosoni
masivi în coliziuni de mare
energie proton-proton.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În cadrul Modelului
Standard al fizicii par-
ticulelor elementare,
pe lângă particulele de
materie precum
cuarcii care compun
protonii și neutronii,
electronii și neutrinii,

există și așa-numiții „purtători ai inte-
racțiunilor”, adică particule care mediază
interacţiunile între particulele de materie.
Printre aceste particule se numără fotonii,
cei care mediază interacțiunea electro-
magnetică, gluonii, responsabili pentru in-
teracțiunea puternică tare, și bosonii
intermediari grei, particulele W și Z, care
au de-a face cu interacțiunea nucleară
slabă. Studiul acestor intermediari ai in-
teracţiunilor este extrem de important în-
trucât ne ajută să înţelegem legile care
guvernează Universul.

Recent, în urma analizei datelor
obţinute între anii 2016 și 2018, colabo-
rarea CMS de la marele accelerator LHC,
cel cu circumferința de circa 27 km, a

reuşit, pentru prima dată, măsurarea unor
procese extrem de rare, în cadrul cărora se
produc împreună trei bosoni intermediari
grei (adică W și/sau Z).

Rezultatele au fost prezentate într-un
articol publicat în Physical Review Letters
și au stârnit mult interes. Iată de ce.

Producerea a trei bosoni de acest tip
este un proces de cateva sute de ori mai
rar decât cel în urma căruia se naşte
faimosul boson Higgs! Chiar dacă Mo-
delul Standard prevede existența acestor
tipuri de procese, până la publicarea stu-
diului nimeni nu a reuşit să măsoare un
astfel de fenomen.

Bosonii W și Z fiind masivi - masa lor
este în jur de 80-90 GeV, adică cam cât
100 de protoni - ei au o viaţă foarte scurtă.
Prin urmare, experimentul nu a măsurat în
mod direct bosonii, ci particulele care se
formează din dezintegrările lor.

Bosonii se dezintegrează dând naştere
unor jeturi de particule. O mare parte sunt
jeturi de hadroni, i.e. care conţin particule
compuse din cuarci; o parte însă se dezin-
tegrează dând naştere la electroni și muoni
(adică leptoni) de mare energie. Experi-
mentul CMS este specializat în măsurarea
leptonilor, fiind capabil să măsoare pro-
cese ce provin din dezintegrările a trei
bosoni grei. Practic, cercetătorii au identi-
ficat procesele în care se produc leptoni de
mare energie, izolându-le de alte procese
ce la rândul lor au mai mulţi leptoni, însă
cu energii mai mici și care nu provin din
dezintegrări de bosoni.

Semnificația statistică a rezultatului
este de circa 5.7 sigma, ceea ce înseamnă
că probabilitatea ca acest rezultat să nu

corespundă dezintegrării a trei bosoni este
una la un milion.

De ce este important acest studiu?
Rezultatele obţinute ajută la studierea
modului în care interacționează între ei
bosonii - adică mediatorii interacţiunilor.
Acest lucru, la rândul lui, ajută la
înţelegerea mai profundă a Modelului
Standard și ar putea eventual identifica
semnale ale unei noi fizici. Mai precis,
dacă ceea ce se măsoară nu este în acord
cu previziunile teoriei, acest lucru s-ar
putea datora, de exemplu, unei noi parti-
cule care nu-și are locul în Modelul Stan-
dard. Acest gen de particule sunt oarecum
prevăzute de existența materiei întunecate
- care ar fi justificată tocmai prin existența
unor noi tipuri de particule. Ele ar putea
interveni în procesele pe care le studiem
și, nefiind capabili să le calculăm în Mo-
delul Standard, modifică rezultatele pe
care le așteptăm. Deci, dacă de exemplu
am vedea mai multe procese cu trei boso-
ni decât cele pe care le putem calcula,
acesta ar fi un posibil semnal al unei noi
fizici.

De aceea astfel de studii sunt foarte
utile și importante: pe de-o parte măsoară
procese extrem de rare, pe de alta ne ajuta
să optimizam metodele de studiu și in-
strumentele pe care le avem la dispoziţie
în dificila căutare a modelului care într-o
bună zi va înlocui actualul Model Stan-
dard.

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.

Trei bosoni masivi apar împreună!

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

Despre Modelul
Standard
Modelul Standard este cea mai bună
teorie pe care o au în prezent fizicienii
pentru a descrie unităţile structurale fun-
damentale ale Universului. Este una din-
tre cele mai mari realizări ale ştiinţei
secolului al XX-lea.

Modelul Standard răspunde la două în-
trebări fundamentale: din ce este formată
materia şi cum se explică coeziunea ma-
teriei? În prezent modelul standard în-
globează un total de 61 de particule
considerate fundamentale (fără structură
internă) și 3 din cele 4 tipuri de interacți-
uni de bază (forțe): electromagnetismul,
forța nucleară tare și forța nucleară
slabă. Doar gravitaţia nu este integrată în
teoria Modelului Standard.

Preocupaţi de faptul că Modelul Stan-
dard nu include gravitaţia şi că nu în-
deplineşte, în mod adecvat, cerinţele de
simplitate şi coerenţa matematică, mai
mulţi fizicieni au elaborat mai multe
propuneri de teorii dincolo de Modelul
Standard. Printre aceste teorii se numără
Marea Teorie Unificată (Grand Unified
Theory), Teoria Supersimetriei (Super-
symmetry), Teoria Technicolor și Teoria
Corzilor (String Theory).

Din păcate, cel puțin pentru susţinătorii
lor, până în prezent aceste teorii nu au
prezis cu succes niciun fenomen experi-
mental nou şi nicio discrepanță experi-
mentală cu Modelul Standard.

Totuși, în ciuda succesului său incredi-
bil, Modelul Standard are unele defi-
cienţe importante. În rândul fizicienilor
este acceptată în prezent ideea că 96%
din Univers nu este alcătuit din materie
obişnuită, astfel că acest procent nu se
încadrează în Modelul Standard. Cum să
extindem Modelul Standard pentru a
putea explica aceste mistere este o între-
bare deschisă la care vor răspunde
cercetări aflate în desfăşurare ori cele vi-
itoare.

Large Hadron Collider (LHC) la CERN (Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară.
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Mulți susțin că ştiinţa descrie
lumea atât de bine încât ar tre-
bui să acceptăm că entităţi
cum ar fi particulele atomice
există cu adevărat. Alţii nu
sunt deloc de acord cu
această viziune. Există însă o
cale de ieșire.

Sunteți tentați câteodată să vă întrebați
dacă entităţi cum ar fi electronii, găurile
negre sau particula Higgs există cu ade-
vărat? Ce explică, în mare măsură, tabelul
periodic, „entităţile” sau „teoriile” chimiei
şi mecanicii cuantice? Aceste întrebări au
legătură cu o mai veche şi importantă -
încă nerezolvată - dezbatere asupra mo-
dului în care ar trebui să privim des-
coperirile ştiinţifice.

Există două tabere principale în
această dezbatere: realismul ştiinţific şi
anti-realismul. Realismul ştiinţific susţine
că dacă ştiinţa a realizat mari progrese
prin invocarea unor entităţi cum ar fi elec-
tronii, atunci ar trebui să facem următorul
pas spre acceptarea faptului că ele există
cu adevărat, că lumea descrisă de ştiinţă
este lumea „reală”. Teoriile noastre
curente au avut un prea mare succes pen-
tru a fi apărut prin întâmplare: cumva tre-
buie să fi dobândit acces la modelul
universului.

Aceasta nu este pe gustul oricui. Anti-
realiştii acceptă progresul realizat de şti-
inţă, dar se opresc înainte de a face pasul
următor, necesar pentru a crede în mate-
riaâlitatea lucrurilor pe care nu le pot
vedea. Anti-realistul prezintă în mod tipic
un contraargument prin următoarele rân-
duri: atât de multe teorii şi entităţi teore-
tice din trecut au apărut pe scena ştiinţifică

şi apoi au dispărut cu totul (aduceţi-vă
aminte de eter sau flogiston); de ce ar tre-
bui să privim pe vreuna dintre ele ca fiind
„reale”? Este dificil de spus cât de mulţi
oameni de ştiinţă aparţin uneia sau alteia
dintre tabere - în plus, tu, cititorulu, ai
putea fi un realist faţă de unele teorii, dar
un anti-realist faţă de unele teorii mai ab-
stracte, cum ar fi mecanica cuantică.

Antirealiştii, de asemenea, argu-
mentează că abordarea lor îi plasează într-
o mai bună poziţie pentru a se adapta
schimbării atunci când o anumită teorie
sau particulă devin redundante. A nu da
credit unei anumite teorii, pretind ei, le
permite să acceadă mult mai uşor la alter-
native.

Realiştii răspund că o astfel de abor-
dare este egoistă sau chiar periculoasă.
Ştiinţa progresează bazându-se pe ade-
vărul despre lume: dacă teoriile succesive

s-ar mulţumi doar să se înlocuiască una pe
cealaltă, acel progres ar fi cu adevărat
miraculos. Îngrijorarea vine ca urmare a
faptului că anti-realismul ar putea conduce
la o perspectivă care să prezinte toate
teoriile ca fiind relative şi astfel ar putea
ameninţa însăşi noţiunea de progres şti-
inţific. Am putea crede că acesta este doar
un argument rezervat filozofilor ştiinţei,
însă el este extrem de important pentru
modul în care oamenii de ştiinţă se pre-
zintă pe ei înşişi şi pentru modul în care
toţi ceilalţi văd statutul ştiinţei.

Există o ieşire din acest impas? În
1989, John Worrall, filozof al ştiinţei la
London School of Economics, a publicat
articolul „Structural Realism: The Best of
Both Worlds?” în revista Dialectica. În
acest articol, Worrall a prezentat realis-
mul structural, o abordare pe care a ur-
mărit-o înapoi în timp până la
matematicianul francez Henri Poincaré,
printre alţii. Pentru Worrall, ceea ce
supravieţuieşte atunci când teoriile şti-
inţifice se schimbă nu este atât de mult
conţinutul (entităţile), cât structura
matematică subiacentă (forma).

Worrall a folosit exemple din teoriile
optice ale secolului XIX pentru a-şi
susţine acest punct de vedere. De exem-
plu, în 1812, inginerul francez Augustin-
Jean Fresnel a dezvoltat o teorie despre
natura luminii, pe baza căreia s-au putut
realiza predicţii încununate de succes.
Fresnel credea că undele luminoase erau
un element perturbator într-un mediu
mecanic care străbătea totul. Dar această
teorie a fost desfiinţată de teoria radiaţiei
electromagnetice a lui James Clerk
Maxwell, în care lumina este văzută ca un
element perturbator într-un mediu electro-
magnetic.

În ciuda acestei înfrângeri, Worrall şi
alţii argumentează că Fresnel deţinea
structura corectă a luminii, dacă nu şi en-
titatea corectă, având în vedere că unele
dintre ecuaţiile sale au fost adoptate cu
succes în teoria lui Maxwell şi că com-
portamentul luminii în teoria lui Maxwell
ascultă de legi similare celor din teoria lui

Realism structural.
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Hoinal Gergely
Membră OPQ

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

autism și deficiență mintală.  
Chitanță pentru asigurări disponibilă.

438-498-3808 | hoinal.gergely@outlook.com
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Matematică şi realitate
Worrall este sprijinit de James Lady-

man, filozof la Universitatea Bristol, şi de
filozofi ai fizicii cum ar fi Steven French
de la Universitatea Leeds şi Simon Saun-
ders de la Universitatea Oxford. Ca ur-
mare a colaborării pe care aceştia au
realizat-o, ei au putut extinde aria de
acoperire a realismului structural încât să
includă tranziţia de la mecanica clasică la
relativitate şi de la mecanica clasică la cea
cuantică. Ideea că particulele nu sunt en-
tităţile ultime nu este cu totul nouă, dar
unii critici au sugerat că teoretizarea
stringurilor cuantice din teoria stringurilor
înlocuieşte pur şi simplu o entitate cu o
alta. Realismul structural merge încă şi
mai departe, îndepărtând atenţia de la
orice formă de entitate.

În 2007, Ladyman şi alţii au publicat
o carte provocatoare intitulată „Every
Thing Must Go”. În aceasta, ei argu-
mentează pentru abandonarea ontologiei
ştiinţifice bazată pe „lucruri” cum ar fi
particulele şi pentru centrarea atenţiei doar
pe structura matematică fundamentală.

Menţionăm faptul că, dacă prin realis-
mul structural se doreşte a se oferi o cale
de a merge înainte, el trebuie să
funcţioneze, de asemenea, şi pentru alte
domenii ale ştiinţei. Tabelul elementelor
este un sistem de clasificare al comporta-
mentului tuturor elementelor chimice şi,

în unele cazuri, ale compuşilor acestora.
Aranjate conform numărului atomic în
creştere (numărul de protoni), propri-
etăţile elementelor prezintă repetiţii
aproximative după intervale regulate va-
riate (2, 8, 8, 18, 32, 32 şi aşa mai de-
parte).

În 1869, atunci când Dmitri
Mendeleev şi-a publicat tabelul periodic,
nimeni nu cunoştea substructura atomului
sau că acesta conţinea protoni, electroni şi
neutroni. Această cunoaştere, care ne ajută
să explicam motivul pentru care tabelul
periodic funcţionează aşa cum o face, a
rezultat ca urmare a teoriei cuantice dez-
voltate în timpul anilor 1920 de Niels
Bohr, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg
şi Erwin Schrödinger.

Vorbind la modul general, electronii se
prezintă sub forma unor straturi cuantice.
Numărul electronilor aflaţi în afara stra-
turilor cuantice guvernează chimia unui
element şi determină cărei coloane din
tabelul periodic îi aparţine. Iniţial, teoria
specială a relativităţii dezvoltată de Albert
Einstein a avut un impact redus asupra
chimiei, dar în prezent este aproape indis-
pensabilă chimiştilor, în special în cadrul
calculelor teoretice asupra tuturor felurilor
de proprietăţi ale atomilor şi moleculelor.
De exemplu, teoria relativităţii a fost
folosită pentru a explica motivul pentru

care aurul prezintă culoarea sa galbenă
unică, spre deosebire de elementele aflate
în jurul său. Şi, prin aplicarea relativităţii,
precum şi a mecanicii cuantice asupra
chimiei, noi compuşi au fost prezişi - in-
cluzând aici noua moleculă de fulerenă
WAu12, care conţine wolfram.

Ceea ce a supravieţuit şi probabil va
supravieţui este relaţia dintre elemente
care este întruchipată de tabelul periodic.
Aceasta este propriu-zis structura, sau
principiul de organizare al chimiei, mai
degrabă decât conţinutul său. Dar este
această structură de natură matematică?
Acest aspect nu este clar, iar universitarii
încearcă să descopere răspunsul prin
studierea matematicii tabelului periodic
folosind teoria grupurilor. Presupunerea
mea e că se va dovedi a fi exact aşa - ur-
măriţi problema pe viitor.

Mergând mai departe, în cazul biolo-
giei moderne are vreun rol realismul struc-
tural? În unele privinţe, a avut o traiectorie
similară cu cea a chimiei. Atunci când
Charles Darwin şi-a publicat teoria
evoluţiei prin selecţie naturală în 1859,
teoriei îi lipsea un mecanism fizic influ-
enţat de selecţie. Acesta a fost furnizat
eventual de descoperirea ADN-ului, care
a jucat un rol similar în biologie cu cel
jucat de electron în chimie.

Dar ADN-ul duce lucrurile până atât
de departe: pentru a merge şi mai în adânc,
trebuie să avem o abordare matematică.
ADN-ul determină codul genetic pe baza
secvenţei de baze A, T, G şi C. Aceasta
devine o chestiune de combinări mate-
matice, după modelul problemelor com-
putaţionale abordate în timpul proiectului
genomului uman din perioada anilor 1990,
iar în prezent în genomică.

Realismul structural al lui Worrall
este pe drumul cel bun - nu numai cu fi-
zica, ci, de asemenea, şi cu chimia sau bi-
ologia. Dacă am dreptate, el şi colegii săi
merită un respect real pentru oferirea unei
soluţii la această atât de îndelungată, dis-
putată şi extrem de fundamentală între-
bare.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol de Eric
Scerri, intitulată „What truly exists? Struc-
ture as a route to the real,”, a fost publicată
de revista New Scientist. Scientia.ro este un
site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Sci-
entia.ro prezintă zilnic articole și știri și 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.
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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
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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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SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie) 
Sănătate: Prezenţa lui Uranus în
Peşti în casa a 12-a indică o

sensibilitate a sistemului nervos şi posibile accese
de furie. Dragoste: Relaţia cu partenerul de viaţă
nu va fi la cote optime. Posibil să vă confruntați cu
unele momente critice. Financiar: Așteaptă-te la
o redresare mult dorită.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te simți bine, arăți bine,
sănătatea ţi se citește pe chip.

Dragoste: N-ai început anul prea bine, se resimt
unele greutăţi în relația cu partenerul şi fiecare
discuție mai serioasă revelează o anumită dificul-
tate în comunicare. Financiar: Nu vin bani mai
mulți, dar cei de care dispui sunt suficienți pentru
a trăi decent. 

GEMENI (21 mai - 21 iunie) 
Sănătate: A venit vremea unei
decizii radicale care va avea efecte
bune asupra stării tale de sănătate.

Dragoste: Dăruiești şi primești deopotrivă, pentru
că fiecare clipă trăită alături de cel drag te face
fericit. Financiar: Banii sunt pe teren sigur, vin
pleacă, dar rămân atât cât să menţii un bun echili-
bru financiar.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Trebuie să-ţi impui un
regim de viaţă mai echilibrat pe

termen lung. Dragoste: Planeta roşie a dorinţei şi
a conflictului este conturată armonios, aşa că
situaţia nu are cum să degenereze în evenimente
dramatice. Financiar: Este posibil să beneficiezi
de venituri suplimentare sau perechea ta să aibă
succes financiar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Poţi  avea nopţi de in-
somnie în care resimţi și unele simp-

tome de depresie sau anxietate. Dragoste: În cuplu,
te mulţumeşti cu o viaţă decentă în doi. Dacă eşti
singur, apreciezi foarte mult liniştea. Financiar: Ai
ocazia să-ţi echilibrezi bugetul. Condiția e să nu
risipeşti.  

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: Dacă ai grijă de tine,
totul va reveni la normal. Nu trebuie
însă să te izolezi sub un clopot de

sticlă. Dragoste: Numai evenimente fericite în casa
ta. Te bucuri de toate alături de cel drag. Finan-
ciar: Banii nu prea dau năvală, așa că ar fi înţelept
să-ţi chibzuiești bine resursele.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Poţi avea unele probleme
cu sistemul nervos, dar nu va fi
nimic grav. Dragoste: Pasiunea s-a

mai stins, atracţia s-a mai destrămat, dar asta nu
înseamnă că nu formaţi un cuplu stabil şi de in-
vidiat. Financiar: A venit vremea să-ţi achiţi nişte
datorii mai vechi sau să intri în posesia unor bani pe
care alţii ţi i-au promis.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fii prudent şi evită peri-
colul îmbolnăvirii prin  neres-
pectarea măsurilor sanitare.

Dragoste: Noul intră în viaţa ta sentimentală, fie
printr-un suflu proaspăt care te entuziasmează, fie
prin şansa unei noi iubiri. Financiar: Banii pot fi
acum motivul unor dispute.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Fii mai exigent cu orice
semn ciudat din organism şi nu-l
trece cu vederea ca şi cum nu s-ar

manifesta. Dragoste: Dacă e să cunoască cineva
fericirea deplină în plan sentimental, se pare că tu
ești alesul. Financiar: Începe să mai pui un ban
deoparte, pentru că vei avea nevoie în viitor. 

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Se menţine pericolul de
accidente indicat de Saturn din casa
a 8-a. Dragoste: Dacă stai şi aştepţi

doar de la partener iniţiative, pierzi timp preţios.
Ca atare, dacă te atrage cineva anume, dacă vrei
ceva anume, ia taurul de coarne şi fă primul pas.
Financiar: Rezervele tale sunt suficiente pentru a
face faţă creşterii accelerate a cheltuielilor. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: Ar fi bine să te protejezi,
situația actuală (iarnă, pandemie,

izolare) îţi poate afecta sănătatea. Dragoste: Pa-
sivitatea, aşteptarea unui miracol, răbdarea nu sunt
suficiente pentru a aduce noul în viaţa ta sentimen-
tală. Nu cumva te-ai resemnat? Financiar: Fii
chibzuit cu banii, deoarece în perioada următoare
cheltuielile vor fi în creştere

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Ai grijă la obiectele care
te-ar putea răni sau la situaţiile de
risc. Dragoste: Răceala, nepăsarea,

distanţa se interpun între voi şi nu mai e ca altădată.
Financiar: Banii nu sunt punctul forte acum, parcă
ai merge pe gheaţă subțire. Nesiguranța îţi caracte-
rizează veniturile şi cheltuielile. 

☺- Ioane, ai fumat?
- Vai, părinte, cum să fac aşa ceva?
Eu, slujitor al Domnului?
- Da’ de băut ai băut?
- Nu părinte, vai de mine!
- Da’ la femei ai fost?
- Drept cine mă iei părinte?
Doamne, din instinct le ocolesc!
- Ioane, Ioane, zice popa, nu-i lucru
curat cu tine! Ia zi, de furat ai
furat?
- Doamne ferește părinte, sunt cel
mai cinstit enoriaș al tău!
- Nevasta ţi-ai înșelat-o? întreabă
popa.
- Cum să fac aşa ceva? Îmi e frică,
părinte! Eu îmi iubesc nevasta!
- Atunci ia zi măi, Ioane, cum păcă-
tuiești? Că doar nu eşti fără de pă-
cate!
- Mint părinte, mint mult... 

☺Un băiețel privea atent la un
preot care-și repara gardul. 
- De ce mă privești așa de atent,
fiule? întreabă preotul.
- Vreau să aflu ce zice un preot
când își dă cu ciocanul peste
degete!

☺Știind că mă țin toată ziua de
bacuri, șeful îmi trimite un sms:

- Trimite-mi o glumă bună!
- Acum lucrez, șefu’, o să-ți trimit
mai târziu, i-am scris.
- Ha, ha, ha, mișto! Mai trimite-
mi una!, mi-a răspuns.  

☺- Ce faci, Bulă, de ce modifici
nota în carnet?
- Păi doamna profesoară, nu mi-ați
zis dumneavoastră să fac tot posi-
bilul ca s-o corectez?

☺Umblă o vorbă cum că femeile
măritate s-ar simți mai bine în
zilele fără soț.

☺- Cred că bărbată-miu dă în
Alzheimer.
- Păi de ce?
- Păi cică nu își mai amintește ce
naiba a văzut la mine!

☺Un șofer revoltat vrea să știe:
- De ce toți polițiștii rutieri te în-
treabă: „ați băut?” și niciunul nu
întreabă: „ați mâncat ceva?”.

☺Gheorghe îl vede pe Ion că tăia
ditamai copacul cu un briceag.
- Ioane, n-ar fi mai simplu să
folosești toporul sau drujba?
- Ba da, dar sunt plătit cu ora!

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Caldo verde cu ciuperci

Caldo verde este o supă tradițională por-
tugheză, iar această rețetă  folosește ciu-
perci asezonate cu paprika afumată, în loc
de cârnați chorizo.

INGREDIENTE 
Pentru 6 porții
1/4 cană de ulei de măsline (cca 60 de ml)
Cca 300 gr de ciuperci (albe sau brune),
curățate și tăiate
O ceapă mare, tocată
2-3 căței de usturoi, tocați mărunt
3 cartofi mari (russet), curățați și tăiați
cubulețe
1,75 l (7 căni) de bulion de pui sau de
legume
O legătură (mică) de kale, cu tulpinile în-
depărtate și frunzele tăiate fâșii subțiri
O lingură jumate de paprika afumată (can-
titatea poate varia, funcție de preferințe)
Piper de cayenne, sare și piper negru, după
gust 

MOD DE PREPARARE
1. Încingeți la foc mediu-înalt jumătate
din cantitatea de ulei într-o oală mare.
Puneți ciupercile și lăsați-le să se rume-
nească timp de 12 minute, amestecând
ocazional, până când lichidul din ele se
evaporă. Luați oala de pe foc, amestecați
paprika, piperul de cayenne și niște sare, și
transferați ciupercile pe o farfurie.
2. Puneți oala din nou la foc mediu-înalt,
cu restul de ulei și ceapa tocată. Gătiți-o
timp de 3-5 minute, amestecând din când
în când, până când se înmoaie. Adăugați
și usturoiul.
3. După 30 de secunde, turnați bulionul și
cartofii tăiați cubulețe. Odată ce supa dă
în clocot, reduceți focul la mic și lăsați-o

să  fiarbă timp de 20 de minute (sau până
când sunt făcuți cartofii), neacoperită.
4. Adăugați cam trei sferturi din cantitatea
de kale și lăsați-o să fiarbă timp de 3
minute, după care, cu un blender pentru
imersie, pasați supa - puteți folosi și un
blender normal, pasând-o în mai multe
tranșe. De asemenea, puteți păstra câteva
bucățele de cartofi, pe care le adaugați
când supa e gata. 
5. Dați focul la mediu și când începe să
fiarbă din nou, puneți ciupercile deja fă-
cute, sare și piper dacă mai e nevoie, și
restul de kale. Lăsați-o pe foc timp de
circa 3 minute, până când frunzele de kale
se înmoaie, dar au încă culoarea verde viu.  
6. Serviți-o fierbinte.
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