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Trei mituri despre sănătatea
inimii

Neutrinii și descifrarea
misterelor Universului

Bolile de inimă afectează milioane de canadieni și, pentru că
februarie este Luna
Sănătății Cardiace, vă
prezentăm câteva din
cele mai comune mituri
despre sănătatea inimii.

Rezultatele obținute în
urma unui experiment
condus de o echipă de
cercetători de la Oak
Ridge Laboratory din
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Canada și inițiativa COVAX: Interes național
și dileme etice
COVAX are acorduri cu mai multe
companii farmaceutice pentru a cumpăra
aproximativ două miliarde de doze în
2021. Acestea vor fi distribuite între țările
membre pentru a vaccina până la o cincime
din populația fiecăreia. În cadrul programului, jumătate din cele două miliarde de
doze ar merge în țări cu venituri mai mici.

Participarea Canadei

Canada a folosit diferite strategii pentru a obține vaccinuri împotriva COVID19: acorduri directe cu diverse firme
producătoare (până la peste 400 de milioane de doze!), precum și o contribuție financiară la programul COVAX. Cu cele 75
de milioane de dolari anunțate la Summitul G7 din această lună, contribuția totală a
Canadei se ridică la 940 de milioane de
dolari și este una din cele mai substanțiale
din lume. Suma este utilizată pentru a
asigura, pe de o parte, doze pentru canadieni și, pe de altă parte, pentru a finanța vaccinarea în țările mai sărace.

La începutul lunii februarie, Alliance, GAVI), Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) și Coaliția pentru inovații
guvernul federal a anunțat că în pregătirea pentru epidemii (Coalition for
a făcut apel la inițiativa Epidemic Preparedness Innovations, CEPI).
Scopul COVAX este de a oferi tuturor
COVAX pentru a procura vac- țărilor - și în special celor sărace - un acces
Controversă
cinuri împotriva COVID-19. echitabil la vaccinurile împotriva COVIDÎn aceste prime două luni ale anului,
19. Țările care participă la acest program
Decizia a stârnit controverse, internațional dobândesc un fel de „poliță de Canada, ca și alte țări bogate, s-a confruncu mari dificultăți privind aprofiind criticată de opoziție și asigurare”, i.e. au certitudinea de a avea tat
vizionarea
cu vaccinuri. Competiția este
acces la vaccinurile ce sunt și vor fi puse pe
lăudată de cei care doresc o piață. Cu cât sunt mai mulți participanți, cu feroce la nivel mondial în această privință,
Canada este vulnerabilă deoarece în
accelerare a campaniei cana- atât puterea de cumpărare a COVAX este iar
ultimele
decenii, guvernele care s-au
mai mare pe lângă companiile producădiene de vaccinare. Ce este toare, căci cu cât comenzile sunt mai volu- perindat pe la Ottawa au neglijat capacide producție a țării în domeniul farCOVAX și de ce Canada a re- minoase, cu atât prețurile pot fi mai bine tatea
maceutic.
La ora actuală, Canada importă
negociate.
curs la procurarea de vacci85% din vaccinurile și medicamentele
necesare uzului intern, o diferență uriașă
nuri via acest program Cum funcționează?
față de cele circa 19 procente din anii ’70
Programul COVAX reunește fonduri de
internațional?
(citiți și articolul „Vaccinare anti-COVIDla țările bogate, care apoi sunt folosite nu
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Până la sfârșitul lunii iunie,
Canada va primi 1,9 milioane de doze din vaccinul
produs de AstraZeneca în colaborare cu Universitatea
Oxford, prin intermediul inițiativei globale cunoscută sub numele de
COVAX. Separat, Canada a încheiat un
contract direct cu această companie farmaceutică anglo-suedeză pentru alte 20 de milioane de doze. Vaccinul AstraZeneca
așteaptă la ora actuală aprobarea din partea
Santé Canada, iar livrarea dozelor de vaccin
este, desigur, condiționată de această aprobare.

Ce este COVAX?

COVAX reprezintă prescurtarea de la
COVID-19 Vaccines Global Access. Este o
inițiativă înființată în aprilie 2020 sub egida
a trei organizații majore: Alianța globală
pentru vaccinuri și imunizare (The Vaccine
accentmontreal.com

doar pentru a achiziționa vaccinuri pentru
aceste țări, ci și pentru cele în curs de dezvoltare. Așadar, pe de-o parte, printr-un
mecanism financiar numit Advance Market
Committment (AMC), COVAX permite
țărilor bogate să-și procure vaccinuri pentru propriile populații la un preț corect, iar
pe de altă parte acest program oferă vaccinuri țărilor cu venituri mici și medii.
Peste 180 de țări sunt implicate în
COVAX, inclusiv Canada, Australia, Regatul Unit, Israel sau China. Comisia Europeană, în numele a celor 27 de state
membre ale UE plus Norvegia și Islanda,
s-a alăturat, de asemenea, ca „Echipa Europa”.
Din totalul țărilor implicate , 92 sunt țări
cu venituri mici și medii, participarea lor
fiind sprijinită prin COVAX AMC. Printre
ele se află India, Nigeria, Etiopia, Turcia,
Indonezia, Vietnam sau Afganistan.
Inițial, SUA - ca și Rusia - nu s-a alăturat inițiativei COVAX, însă odată cu schimbarea administrației la Casa Albă,
Washingtonul și-a revizuit poziția, alocând
4 miliarde de dolari.

19: De ce Canada întâmpină dificultăţi?”,
www.accentmontreal.com). Spre deosebire de SUA, în prezent Canada nu are capacitatea de a produce vaccinuri
anti-COVID-19 pe teritoriul său (guvernul
Trudeau a făcut însă investiții masive, care
vor începe să dea roade de la sfârșitul acestui an).

Presiunile asupra guvernului Trudeau
pentru a accelera campania de vaccinare au
devenit din ce în ce mai mari. Presiuni la
nivel de sănătate publică, odată cu pătrunderea în Canada a noilor variante SARSCoV-2, mai contagioase; presiuni
economice pentru ca redresarea să demareze cât mai rapid; și nu în ultimul rând,
presiuni politice privind respectarea promisiunii ca până la sfârșitul lui septembrie,
toți canadienii care vor să se vaccineze să
aibă acces la imunizare. De onorarea acestei promisiuni, care ar însemna un succes
al guvernului liberal privind campania de
vaccinare, se leagă o serie de speculații
privind posibilitatea declanșării de noi
alegeri (subliniez, în momentul de față
acestea sunt doar speculații).

Într-un Quebec plin de accente

În acest context, în data de 3 februarie,
a venit anunțul că 1,9 milioane de doze din
vaccinul AstraZeneca vor ajunge în Canada
până în luna iunie prin intermediul
COVAX, în prima tranșă de livrări efectuate
de acest program.
Reacțiile nu au întârziat să apară, toate
partidele de opoziție criticând decizia
Canadei de a apela la inițiativa COVAX,
aceasta fiind destinată în principal țărilor
sărace, lipsite de mijloace pentru a se
aproviziona cu vaccinuri. Deși nu este
sigura țară bogată care va primi vaccinuri
în prima tranșă de livrări COVAX (pe listă
se află și Noua Zeelandă și Singapore),
Canada este într-adevăr singura țară din G7
care va beneficia de ele.
O pată pe reputația internațională
Canadei, spun unii. Totuși, prioritatea guvernului canadian trebuie să fie canadienii,
spun alții. COVAX a făcut parte încă de la
bun început din portofoliul de vaccinuri al
Canadei, iar plățile pentru comenzile făcute
de națiuni precum Canada ajută la achiziționarea de vaccinuri pentru cele mai
sărace. Această participare a țărilor bogate
face parte din designul programului.

Decizia de a lua doze de la COVAX ar
putea prelungi proliferarea virusului în alte
părți ale lumii și ar putea permite apariţia
mai multor variante, susțin cei care critică
decizia guvernului. COVAX presupune
însă furnizarea de vaccinuri pentru 20% din
populația fiecărei țări participante, inclusiv
a celor care finanțează programul. „Mecanismul funcționează exact așa cum a fost
conceput”, afirmă vice prim-ministra
Chrystia Freeland.

Este adevărat ce se spune, că „nimeni
nu este în siguranță atâta timp cât nu toată
lumea e în siguranță”. Marii jucători de pe
scena internațională sunt de acord în
această privință, accesul la vaccinuri trebuie
să fie larg, în așa fel încât oricine de pe
planetă dorește să se vaccineze împotriva
COVID-19 să o poată face. Dar asta numai
după ce propriile lor populații sunt vaccinate - sau măcar cele mai vulnerabile
grupuri. Aceasta este o manifestare a
naționalismul în materie de vaccin, iar
Canada nu are cum să-i scape.
Alternativa este un program de vaccinare global - exact ceea ce COVAX urmărește. Canada la ora actuală se mișcă pe
linia fină dintre prioritatea acordată vaccinării propriilor cetățeni și necesitatea ca
și restul lumii să se poată vaccina.
Da, Canada are un contract individual
cu AstraZeneca pentru 20 de milioane de
doze (plus altele cu Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson și Novavax) și va primi alte
aproape două milioane via COVAX. În același timp, Canada este unul dintre cei mai
mari contribuitori din lume la această
inițiativă globală.

face diferenţa
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ROMÂNIA | SONDAJ | EUROBAROMETRU

Românii rămân încrezători în UE, dar sunt
mai pesimiști în privința economiei
pesimismului faţă de perspectivele blocului
comunitar.

În ceea ce priveşte funcţionarea
democraţiei în ţara lor, 4% dintre români
sunt foarte satisfăcuţi, 46% destul de satisfăcuţi, 33% nu foarte satisfăcuţi şi 15%
deloc satisfăcuţi. România se află pe locul
al 16-lea în UE în ceea ce priveşte proporţia
cetăţenilor foarte satisfăcuţi şi destul de satisfăcuţi de funcţionarea democraţiei în ţara
lor.

Românii sunt printre europenii care cred cel mai mult
că imaginea UE s-a îmbunătăţit în ultimul an, iar
73% dintre ei au o percepţie
favorabilă asupra Planului european de redresare. Pe de
altă parte, românii sunt
printre cei mai pesimişti în
privinţa modului în care vor
evolua condiţiile lor de viaţă
şi economia naţională în următorul an, arată Agerpres.
Un nou sondaj comandat de Parlamentul European şi realizat în perioada noiembrie-decembrie 2020 de Kantar constată o
creştere cu 10% a numărului de cetăţeni la
nivelul UE care au exprimat o opinie pozitivă cu privire la Uniune (50%) în comparaţie cu toamna anului 2019, iar 66%
dintre respondenţii la acest sondaj sunt optimişti cu privire la viitorul Uniunii Europene.
Nu mai puţin de 36% dintre români
cred că peste un an condiţiile lor de viaţă
vor fi mai rele, fiind cei mai pesimişti din
UE după slovaci (43%) şi greci (40%).
35% dintre români spun că peste un an

condiţiile lor de viaţă vor fi la fel, iar 27%
că vor fi mai bune, un grad de încredere
printre cele mai ridicate din UE, după
cele din Suedia, Irlanda şi Estonia (30%
fiecare) şi la fel ca în Danemarca şi Austria
(27% fiecare).

Când vine vorba despre funcţionarea
democraţiei în UE, 6% dintre români sunt
foarte satisfăcuţi şi 54% destul de satisfăcuţi, locul al 14-lea în UE la cele două
categorii cumulate, 28% nu sunt foarte satisfăcuţi, iar 8% deloc satisfăcuţi. Proporţia
românilor foarte satisfăcuţi şi destul de satisfăcuţi de funcţionarea democraţiei în UE
a crescut cu 5% în ultimul an, mai mult
decât media UE, care este de +3%.

În acelaşi timp, românii sunt de părere
că situaţia economiei va fi mai rea peste
un an în proporţie de 46%, aflându-se din
acest punct de vedere în ultima treime a UE,
la mare diferenţă de letoni (68%), cehi şi
francezi (câte 67%) şi sloveni (65%). 24%
dintre români cred că situaţia economică va
fi mai bună (pe la jumătatea clasamentului
UE), iar 26% spun că va fi la fel.

Întrebaţi dacă cred că planul de redresare al UE le va ajuta ţara să-şi revină
din efectele pandemiei, 22% dintre români
sunt total de acord, 51% tind să fie de
acord, 18% tind să nu fie de acord, iar 6%
sunt în total dezacord. Practic, percepţia
favorabilă faţă de acest plan este de 73%
în România (media UE este de 72%), în a
doua treime a clasamentului „Celor 27”
privitor la percepţia asupra planului de redresare.

În acelaşi timp, 50% dintre români
susţin că lucrurile merg în direcţia cea
bună în UE, pe locul al nouălea în UE întrun top condus de Irlanda (77%), Lituania
(70%) şi Estonia (61%). Pe de altă parte,
37% dintre români consideră că lucrurile
merg într-o direcţie greşită în UE (în
scădere cu 2% în ultimul an), în ultima
treime din „Cei 27” din punct de vedere al

România este una dintre ţările în care
Parlamentul European are cea mai bună
imagine, respectiv 7% foarte pozitivă şi
40% destul de pozitivă, pe locul al cincilea
în UE după Irlanda (65%), Portugalia
(54%), Bulgaria (51%) şi Polonia (48%).
La polul opus, 9% dintre români au o imagine destul de negativă despre Parlamentul
European, iar 4% foarte negativă. Ca şi în
alte chestiuni legate de percepţia pozitivă

Nu mai puţin de 60% dintre români
afirmă că lucrurile merg într-o direcţie
greşită în România, pe locul zece în UE în
privinţa perspectivei asupra viitorului ţării
lor, 29% afirmă că merg într-o direcţie
bună, iar 4% că nu merg nici într-o direcţie,
nici în alta. Totuşi, faţă de eurobarometrul
din octombrie 2019, proporţia românilor
care spun acum că lucrurile merg într-o direcţie bună a crescut cu 5%.

PSIHOLOG ÎN
LAVAL

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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Întrebaţi la modul general cât de optimişti sunt în ceea ce priveşte viitorul UE,
70% dintre români au răspuns că sunt
foarte optimişti (12%) şi destul de optimişti (58%), iar 27% că sunt destul de pesimişti şi foarte pesimişti. România se află
din acest punct de vedere pe locul al 11-lea
în UE, într-un clasament dominat de Irlanda
(89%), Malta şi Slovacia (79%).
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asupra UE, şi aceasta a crescut cu un punct
procentual în ultimul an.
De asemenea, 69% dintre români cred
că PE ar trebui să joace un rol mai important în viitor - pe locul al 11-lea în UE - în
timp ce 25% dintre români cred că acesta ar
trebui să fie mai puţin important.
Nu mai puţin de 23% dintre români
cred că imaginea UE s-a îmbunătăţit în
ultimul an, pe locul al 5-lea în UE, 27%
afirmă că aceasta s-a înrăutăţit, iar 49% că
a rămas la fel.
Totuşi, 19% dintre români afirmă că
apartenenţa ţării la UE este un lucru rău,
cea mai ridicată proporţie din UE, iar
49% că e un lucru bun, respectiv pe locul al
24-lea în UE. Din acest punct de vedere în
ultimul an percepţia favorabilă asupra
apartenenţei României la UE a scăzut cu
şase puncte procentuale.
La modul general, relevă eurobarometrul, pandemia a întărit convingerea
cetăţenilor că Uniunea Europeană este
cadrul potrivit pentru a dezvolta soluţii eficiente pentru combaterea COVID-19 şi a
efectelor sale.

Respondenţii la sondaj formulează o
nouă prioritate politică de vârf pentru Parlamentul European: 48% dintre respondenţii la nivelul UE doresc ca lupta
împotriva sărăciei şi a inegalităţilor sociale să ocupe un loc prioritar pe ordinea
de zi. Aceasta este prima prioritate în toate
statele membre ale UE, cu excepţia Finlandei, Cehiei, Danemarcei şi Suediei, unde
lupta împotriva terorismului şi a criminalităţii are prioritate.
La nivel european, următoarele priorităţi indicate de cetăţeni sunt măsurile pentru combaterea terorismului şi a
criminalităţii (35%), pentru creşterea accesului la educaţie de calitate (33%) şi cele
pentru protejarea mediului înconjurător
(32%).

În România, lupta împotriva sărăciei
şi a inegalităţilor sociale este considerată
o prioritate de 44% dintre respondenţi,
urmată de măsuri pentru creşterea accesului
la educaţie de calitate (34%) şi de măsuri
pentru asigurarea accesului la hrană sigură
pentru cetăţeni şi un nivel de viaţă decent
pentru fermieri (27%).

5 ȘTIRI & ANALIZE
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ROMÂNIA | COVID-19 | STATISTICI | MORTALITATE ÎN EXCES

România: 42,000 de decese în plus în a doua
jumătate a anului trecut
Cele mai multe decese de la
al Doilea Război Mondial
încoace

În a doua jumătate a anului
2020 au murit în România cu
42,000 de persoane mai mult
comparativ cu perioada similară din 2019. Excesul la
capitolul mortalitate este
echivalentul populației unui
oraș mediu din România, precum Slobozia sau Alexandria,
scrie Ziare.com.
Cercetătorul Octavian P. Jurma (care
este și medic) a publicat pe pagina sa de
Facebook o analiză comparativă a numărului de decese înregistrate lunar în România.
Datele evidențiază ceea în sănătate publică
poartă denumirea de „mortalitate în exces”,
adică numărul total de decese din orice
cauză care apar în timpul unei crize (pandemice) prin raportare la o perioadă anterioară, în care criza respectivă nu exista.
Potrivit datelor oficiale publicate de
INS și prezentate de dl. Jurma, începând
de la jumătatea anului trecut în Româ-

nia au început să moară mai mulți oameni ca în anul precedent, în proporții
din ce în ce mai mari, de la o lună la alta.
Creșterea a început cu 2,5% morţi în
plus în iunie, apoi a urcat la 10,2% în iulie,
la 16,2% în iulie, ajungând în noiembrie
la o valoare record de 68,7% decese în
exces, înainte de a începe să coboare
(59,7% în decembrie).
„Cum poți explica sau justifica 42,000
de morți, de ce « nu ne-am putut permite »
să îi salvăm? Întrebări la care istoria va da
poate răspuns...”, scrie medicul Octavian
Jurma pe pagina sa de Facebook.
„Indiferent de consecinţe, este aproape
exclus prin consensul politic validat electoral să mai avem vreodată carantină în
România în această pandemie. De aceea,
pentru valul următor care va veni cu certitudine la fel de mare ca cel prin care am trecut, tot ce pot spune acum în concluzie și în
perspectivă este:
a) Pandemie + Carantină = vieți salvate (mii
de vieți salvate)
b) Pandemie + Relaxare = vieți pierdute
(zeci de mii de vieți pierdute)
În primul val rațiunea a învins pandemia, în al doilea pandemia a învins
rațiunea”, mai scrie Octavian Jurma.

Potrivit președintelui Institutului National de Statistică (INS), Tudorel Andrei,
„în 2020 a avut loc o creştere explozivă a
numărului de decese în raport cu 2019,
excedentul fiind de peste 36,000. În noiembrie și decembrie 2020 s-au înregistrat
unele din cele mai mari valori lunare de
la al Doilea Război Mondial încoace”,
notează Ziare.com.
Un alt lucru de semnalat de președintele
INS este că în noiembrie 2020 s-a înregistrat una dintre cele mai mari diferenţe
dintre numărul de decese și cel al nașterilor din România. Decesele au fost de
peste 36,000 iar nașterile au depășit cu
puțin 16,000, lucru ce va duce la diminuarea populației rezidente a României.
Potrivit acestuia, creșterile cele mai
mari ale cauzelor care au dus la deces s-au
înregistrat la bolile aparatului respirator: în
2020 acestea s-au dublat față de 2019.
Datele pe România trebuie judecate în context european, pentru a nu avea o imagine
deformată a ceea ce s-a întâmplat în
evoluția demografică, a mai spus șeful INS.
Țările Uniunii Europene au înregistrat cu 450,000 de decese mai mult în
perioada martie-noiembrie 2020, comparativ cu media aceleiași perioade din
2016-2019, potrivit datelor UE difuzate în
data de 16 februarie.

Excesul de mortalitate vs.
cifrele oficiale COVID-19 în
România

Cercetătorul Dani Sandu a publicat o
analiză (Câți români a ucis COVID-19 cu
adevărat?, mindcraftstories.ro) pe marginea cifrelor INS și cum poate fi stabilit
dacă această mortalitate în exces poate fi
atribuită infecţiilor cu COVID.
„Din cei peste 26,000 de morți ce pot fi
atribuiți direct sau indirect COVID-19,

cifrele oficiale oferite de Guvernul
României atestă faptul că 11,331 de persoane au murit ca urmare directă a îmbolnăvirii cu COVID-19 în aceeaşi perioadă,
timp în care peste 470,000 de persoane au
fost diagnosticate ca fiind infectate cu
SARS-CoV-2. Nu se poate face o distincție
precisă între victimele directe și cele indirecte pe baza acestor cifre. Însă se poate
spune cu certitudine că măcar 15,000 de
persoane au decedat ca urmare a infectării
cu acest virus, fără ca aceste morți să fie
atribuite pandemiei. Raportul 60% din mortalitatea excesivă neatribuită bolii este relativ în linie cu estimările din alte state
europene.
Prin urmare, România a avut cel puțin
de două ori mai multe morți datorate
COVID-19 decât în datele oficiale. Cel
mai probabil, factorul de multiplicare este
chiar mai mare, dar este ascuns de faptul că
izolarea forțată a redus mortalitatea provocată de alte cauze în România”, se arată în
analiza citată.
„Creșterea mortalității în cohorta de
vârstă 30-34 de ani este neclară în acest moment. Această grupă de vârstă nu este
neapărat vulnerabilă la COVID-19, deci e
posibil ca decesele în exces să fie cel mult
un efect indirect al pandemiei. Mai multe
date ar fi necesare pentru a înțelege în profunzime. O posibilitate (…) este că această
grupă de vârstă este afectată mai mult atât
de boli psihice, cât și de boli non-respiratorii asociate COVID-19.
În schimb, grupurile de vârstă de peste
50 de ani înregistrează aproape fără excepţie o creştere masivă a deceselor față de
așteptări. Cele mai mari creşteri procentuale
sunt la cohortele 50-54 de ani, 65-69 de ani
și 70-74 de ani, unde România a avut cu
20% mai multe decese decât în anii trecuți,
în aceeaşi perioadă. În termeni de cifre,
numai aceste trei cohorte de vârstă înregistrează 11,500 de morți în plus, adică mai
mult decât TOATE morțile atribuite în mod
oficial pandemiei până la finalul lunii
noiembrie”, mai scrie Dani Sandu.
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Măsurile în vigoare la
intrarea în Canada pe cale
aeriană sau terestră

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic
ridicat (zona galbenă) a fost actualizată prin Hotărârea
Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 11
din 19 februarie 2021. Canada nu figurează pe această
listă, astfel că persoanele care sosesc în România
din Canada nu sunt supuse obligației de
izolare/carantină la domiciliu sau în locul declarat
la intrarea în țară.

Trebuie precizat că în situația particulară a Canadei, în
care nu există zboruri directe către România, obligația de prezentare a unui test RT-PCR cu rezultat negativ, cu o vechime care să nu depășească 72 ore, se
aplică și cetățenilor români care tranzitează prin state
aflate pe lista zonei galbene în parcurgerea rutei
Canada-România. Astfel, dacă ruta Canada-România presupune o escală într-una din țările aflate pe
lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, prezentarea testului RT-PCR cu rezultat negativ este obligatorie, iar îndeplinirea acestei
condiții va fi verificată de operatorul de transport aerian la îmbarcarea în țara de escală. De exemplu, Franța
se află în prezent pe lista zonei galbene, ceea ce
înseamnă că cetățeanul român care călătorește pe ruta
Canada-Franța-România este supus obligației privind
testul PCR; Turcia nu se află pe lista zonei galbene,
astfel că pe ruta Canada-Turcia-România, măsura
privind testul PCR nu i se aplică cetățeanului român
care se deplasează spre România
Existența testului cu rezultat negativ, efectuat cu cel
mult 72 ore înainte de îmbarcarea în țara aflată pe lista
zonei galbene, este obligatorie și în situația în care
călătorul se află în tranzit, fără să părăsească aeroportul de escală.
Călătorii care se deplasează în România pe rute care
presupun tranzitarea unei țări din lista
țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat
trebuie să se aștepte ca verificarea îndeplinirii
condiției privind testul RT-PCR să fie realizată și în
punctul de plecare din Canada.
Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic
ridicat (zona galbenă) se actualizează periodic.

De asemenea, menționăm că intrarea în România nu
este restricționată pentru cetățenii români. Ea este
însă interzisă cetățenilor străini și apatrizilor, iar
această interdicție de intrare se aplică și cetățenilor
canadieni și persoanelor cu un statut de rezident în
Canada.
Pentru a evita eventuale probleme la îmbarcarea din
Canada, Ambasada României în Canada recomandă
cetățenilor români care călătoresc pe baza pașaportului
canadian să se informeze din timp la compania aeriană
cu care călătoresc asupra condițiilor cerute la îmbarcare și să contacteze la nevoie oficiile consulare ale
României de la Montreal, Toronto sau Vancouver sau
secția consulară a Ambasadei României la Ottawa.
Este recomandat, de asemenea, ca cetățenii români
care călătoresc cu pașaportul canadian să fie în posesia
documentelor românești de care dispun, inclusiv documentele de stare civilă sau pașaportul românesc expirat.

accentmontreal.com

Din 22 februarie, călătorii
care intră în Canada sunt
obligați să stea în carantină 72 de ore într-un
hotel. Cheltuielile, ce pot
atinge 2,000$, trebuie asumate de călători.

Măsura a fost anunțată la sfârșitul
lunii ianuarie, guvernul avertizând că
persoanele care sosesc din străinătate,
indiferent de țară, trebuie să facă la
aeroport un test de depistare moleculară, cunoscut ca test PCR, și să
aștepte rezultatul la acest test într-un
hotel autorizat de guvern. Un al doilea
test urmează să fie efectuat la sfârșitul
perioadei de carantină, după 14 zile.
La ora actuală zborurile internaționale aterizează doar în patru
aeroporturi canadiene: Montreal,
Toronto, Calgary și Vancouver.
Înainte de a ajunge aici, călătorii trebuie să-și facă o rezervare (doar prin
telefon) la unul din hotelurile aprobate
de Agenția de sănătate publică, întrunul din cele patru orașe menționate,
care reprezintă punctul lor de intrare
în Canada.
La Montreal există nouă asemenea
hoteluri, printre care Aloft Montreal
Airport, Crowne Plaza Montreal
Airport, Holiday Inn Express and
Suites Montreal Airport și Montreal
Airport Marriott In-Terminal. Detalii:
www.canada.ca - Séjour obligatoire à
l’hôtel en raison de la COVID-19.
Prețul de circa 2,000$ (pentru o
familie), mult mai ridicat decât cel al
unui sejur obișnuit de 72 de ore la un
Într-un Quebec plin de accente

hotel, include pe lângă cameră și mâncare, costuri asociate transportului,
curățeniei și măsurilor de securitate,
prevenire și control al infecțiilor.
Persoanele care obțin un rezultat
negativ la testul de COVID-19 vor
putea merge acasă după cele trei zile
petrecute la hotel - inclusiv să se îmbarce într-un zbor de legătură până la
destinația finală - pentru a-și continua
carantina obligatorie de 14 zile.
Cei care obțin un rezultat pozitiv
sunt transferați într-un centru de
carantină desemnat de guvern, în
ideea limitării la maxim a răspândirii
noilor variante mai contagioase ale
virusului SARS-CoV-2.
Potrivit ministrei Sănătății,
Patty Hajdu, canadienii vaccinați
nu sunt scutiți de aceste măsuri.

Reamintim că noile cerințe de
testare se adaugă celei în vigoare din
7 ianuarie 2021, potrivit căreia toate
persoanele (peste 5 ani) care au ca
destinație Canada trebuie să prezinte
la îmbarcarea în avion rezultatul unui
test PCR negativ. Ele nu înlocuiesc
carantina obligatorie de 14 zile care
trebuie respectată de toți călătorii nonesențiali. Guvernul federal a impus
restricții de călătorie pentru majoritatea cetățenilor străini începând din
martie 2020.

Modificări la frontiera
terestră

Începând cu 15 februarie, cei care
intră în Canada traversând frontiera
terestră trebuie să prezinte dovada
unui test negativ COVID-19 efectuat
cu cel mult 72 de ore înainte. Lucrătorii esențiali precum șoferii de
face diferenţa

camion, furnizorii de servicii de urgență și rezidenții comunităților transfrontaliere, sunt scutiți de această
cerință.
De asemenea, persoanele care sosesc pe cale terestră pot intra
furnizând dovada că au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 în ultimele 14-90 de
zile anterioare intrării în Canada.

Premierul Trudeau a precizat întro conferință de presă faptul că ofițerii
de frontieră nu pot refuza în mod
legal intrarea canadienilor în țară,
însă cei care se prezintă fără
dovada unui test ar putea primi
amenzi de până la 3,000 de dolari.
Începând cu 22 februarie, călătorii
care intră în Canada pe la un punct
terestru sunt la rândul lor obligați să
facă un test molecular COVID-19 la
sosire, precum și la sfârșitul carantinei de 14 zile.
Cinci puncte terestre de intrare fac
deja teste la fața locului. Acestea sunt:
St-Bernard-de-Lacolle (QC), Podul
Queenston-Lewiston, regiunea Niagara (ON), Douglas (BC), Coutts (AB)
și St. Stephen (NB).
Unsprezece puncte de intrare suplimentare vor efectua testate la fața
locului începând cu 4 martie: în
Quebec - St-Armand și Stanstead
(Route 55); în Ontario - Ambassador
Bridge, Windsor, Blue Water Bridge,
Point Edward, Lansdowne (Thousand
Islands Bridge), Rainbow Bridge, Niagara Falls, Windsor-Detroit Tunnel și
Fort Erie (Peace Bridge); în Manitorba - Emerson West Lynne; în
British Columbia - Pacific Highway
și Huntingdon.
ACCENT MONTREAL
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IMIGRAIE | REZIDENĂ PERMANENTĂ | ENTRÉE EXPRESS

Imigrație și impactul COVID-19: Ce se întâmplă
cu programele ce duc către rezidența
permanentă?

Se va împlini în curând un an
de când măsurile luate în contextul pandemiei de COVID-19
au produs schimbări majore
în sistemul canadian de imigrație. Ne referim la aspecte
legate de călătorii, dar și de
obținerea dreptului de a lucra
sau studia în Canada, precum
și a rezidenței permanente.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Canada are mai multe
programe federale de
imigrație care duc la
obținerea rezidentei permanente. În paralel,
fiecare provincie are
programele sale speci-

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

fice, menite să ofere soluții unor probleme
locale ca lipsa de mână de lucru calificată
și schimbările demografice.

Un articol din The Globe and Mail
publicat pe 11 februarie 2021, vorbeşte de
o scădere de 46% a imigrației către
Canada - cel mai scăzut nivel din ultimii
20 de ani. Potrivit statisticilor, anul trecut
au fost primiţi numai 184,370 de noi rezidenți permanenți. Spre comparaţie, în
2019 numărul s-a ridicat la 341,175 de
persoane. Ca să recupereze, guvernul federal a recurs la o serie de măsuri etalate
pe următorii trei ani, menite să accelereze
accesul la rezidența permanentă. Deocamdată, pentru 2021, se are în vedere
admiterea a 401,000 de noi rezidenți permanenți.
În general, cea mai mare parte a nouveniților se stabilește în Ontario, BC, Quebec și Alberta. Dar și în aceste provincii
statisticile demonstrează că noii rezidenți
au fost tot mai puțin numeroși, cifrele
scăzând cam cu 40% an de an. În această
situație, ministerul Imigrației a creat noi

514-683-3003
Curtier Imobiliar

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

►La

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

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

oportunităţi pentru obţinerea rezidenței
permanente pentru persoanele care sunt
deja în Canada: studenți internaționali, lucrători temporari (cei cu contracte de
muncă), precum și persoane care au cerut
statutul de refugiat.
Un exemplu concret este decizia din
13 februarie 2021 prin care mii de lucrători calificați au fost invitați să rămână
permanent în Canada (www.canada.ca Des milliers de travailleurs qualifiés au
Canada invités à rester au pays de façon
permanente).
Despre ce este vorba? Măsura poate fi
calificată drept fără precedent, deoarece
au fost invitați să ceară rezidența permanentă aproximativ 27,300 de lucrători
străini. Aceștia au deja o experiență de
muncă în Canada și un profil în bazinul de
candidaturi Entrée express în categoria
„experiență canadiană”. Ei au dovedit astfel că sunt integrați în economia canadiană, având cel putin un an de experiență
pe piața muncii de aici, și că au plătit impozite în Canada.
Cei care au primit invitația au la dispoziție 90 de zile pentru a trimite o cerere
completă.
De menționat faptul că 90% dintre
candidați se află deja pe teritoriul Canadei
și deci nu sunt supuși restricțiilor de călătorie, nu vor întâmpina dificultăți să
caute/obțină documentele necesare sau să
treacă verificarea medicală și cea judiciară
(cazier), cum este de multe ori cazul celor
aflați în afara țării.
Ca să explicăm categoriile de imigrație
menționate, reamintim ca Entrée express
este un bazin de candidaturi din care sunt
selecționați lucrătorii calificaţi, în funcție
de competențe și de capacitatea de a se integra economic - deci de a lucra și
răspunde unei necesitați de mână de lucru
calificată într-un anumit domeniu. Din

Entrée express sunt recrutați candidați
pentru trei programe:
● Programul pentru lucrători calificaţi (federal);
● Programul pentru lucrători calificaţi în
meserii specializate (federal);
● Categoria celor care au experienţă de
muncă în Canada (experiență canadiană).

Cei care în 13 februarie au primit invitația de a face o cerere pentru rezidența
permanentă fac parte din ultima categorie,
care presupune îndeplinirea următoarelor
criterii:
● Cunoașterea la nivelul cerut a cel puțin
uneia dintre cele două limbi oficiale;
● Cel puțin un an de experiență de muncă
calificată, dobândită în cursul ultimilor
trei ani anteriori depunerii cererii.

Prin muncă calificată înţelegem posturi de gestiune, posturi de profesioniști și
posturi de tehnicieni sau specialişti. Vom
reveni într-un număr viitor cu explicaţii
asupra acestor profiluri profesionale și
asupra celor trei programe menționate.
Până atunci, puteți găsi detalii la
www.canada.ca - Admissibilité à la catégorie de l’expérience canadienne (Entrée
express).
Este interesant de urmărit noile strategii guvernamentale în materie de imigrație, caci măsurile luate sunt fără
precedent. Ele demonstrează eforturile depuse pentru a pregăti etapa post-pandemie, caci va fi nevoie de o redresare
economică serioasă, iar guvernul canadian
recunoaște aportul vital al imigranților
calificați.
Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

8 OPINII

Vineri 26 februarie 2021 ■ PAG. 8

Știință și Religie – Dialog imposibil?
moşeşti” - cum probabil gândea ea la
nivelul ei de educaţie - altfel o femeie de o
bunătate infinită, care avea să moară doar
trei ani mai târziu într-un absurd accident
auto a cărei victimă, dacă nu m-ar fi obligat
să schimbăm locurile cu câteva minute
înainte, poate aş fi fost eu. Există un Dumnezeu! - vor exclama unii dintre dvs…

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Nu vă aşteptaţi să
găsiţi răspunsuri definitive în acest articol.
Veţi găsi mai degrabă
întrebări.
Odată această clarificare făcută, mă simt cu inima mai uşoară
având în vedere subiectul de reflecţie pe
care aş vrea să vi-l propun. Este vorba de
posibilitatea unui dialog autentic, util, productiv, de substanţă, între persoanele religioase şi cele nereligioase. Despre acest
dialog îmi pun şi vă pun întrebări, evident
în speranţa că, în anumite condiţii un astfel
de dialog este totuşi posibil. Dar să nu anticipăm.
Corect ar fi să vă spun câteva cuvinte
despre mine, ca să nu existe dubii despre
Ştefan Maier care îşi permite să abordeze
asemenea subiect.

Sunt agnostic. Adică nu ştiu dacă există
sau nu există Dumnezeu. Nu discutăm de
religie, pentru că din acest punct de vedere
este foarte simplu: nu sunt o persoană religioasă. Dar şi aici sunt necesare câteva precizări. Când spun că nu ştiu dacă există sau
nu există Dumnezeu, mă refer la o entitate
atotcuprinzătoare şi atotştiutoare, aşa cum
este definită de religii şi mai ales o entitate

cu care omul să poată interacţiona sub o
formă sau alta, de exemplu atrăgând
bunăvoinţă asupra lui prin rugăciuni, ritualuri, sacrificii, acatiste. Mai mult, nu ştiu
nici dacă există un altfel de Dumnezeu,
omniprezent, omnipotent, deterministic,
sau cu caracteristici probabilistice
cognoscibile. Aşa se face că nu frecventez
instituţii religioase iar dacă aud că acceleratorul de particule de la CERN va cauza
Sfârşitul Lumii, nu pot decât să zâmbesc,
amintindu-mi de anii când am lucrat sub
îndrumarea profesorului Friedlander la
simularea cascadelor de particule care trec
în fiecare secundă prin noi „ca prin
brânză”, accelerate de câmpurile Fermi,
îmbătrânindu-ne ireversibil şi creând noi
mutanţi, la dispoziţia selectivă a Naturii.

Dar n-am intrat niciodată într-o biserică, moscheie, sinagogă? Cum să nu! Am
intrat în multe aşezăminte de cult religios.
Ba chiar în biserică am participat şi la propriul botez creştin ortodox, şi la cel al copiilor mei. Cu botezul meu a fost mai
complicat, deoarece s-a produs în mod conspirativ, complotistele fiind bunica din
partea mamei şi o prietena de-a ei. Îmi aduc
aminte şi acum de apa rece din cazanul de
botez al Bisericii Albe din Bucureşti.
Aveam aproape nouă ani şi, împotriva
voinţei tatălui meu evreu, bunica mea
româncă m-a restituit „credinţei stră-

Bineînţeles, este mult mai comod de
trăit într-un Univers ordonat, chiar dacă nu
putem vedea, pipăi, mirosi, gusta, auzi
Cine sau Ce este la originea ordinii. Este
mult mai confortabil de trăit cu sentimentul
că eşti ales, creat sau destinat a fi, decât cu
gândul că eşti produsul unor probabilităţi
infinitezimale. Pentru comparaţie, având în
vedere faptul că în genere doar unul dintre
sute de milioane de spermatozoizi fecundează ovulul (fapt recunoscut în prezent de
majoritatea religiilor), este mult mai probabil ca un tată să câştige Marele Premiu
de 300,000,000 de dolari la loto decât să
aibă un anumit copil. Imaginează-ţi acum
că tu eşti acel copil. E plăcut? E neplăcut?
Are vreo importanţă?
Viaţa într-un univers ordonat nu
serveşte doar celor religioşi. Unul dintre
principalii beneficiari al ordinii devine
Statul, care preia componenta educaţională
submisivă a enoriaşului şi o exploatează
sub formă de automatism de supunere în
faţa instituţiilor proprii. E bine? E rău? E
discutabil? În orice caz, aceasta este explicaţia de ce, practic în toate ţările, pentru a
fi principal om de stat trebuie să fii şi religios, fiind un exemplu pentru popor (as fi
vrut sa scriu „bobor” dar vreau ca în acest
articol să păstrez imparţialitatea, indiferent
de tendinţele sau convingerile mele).
Această paradigmă a condus, cel puţin în
România, la un mimetism absolut dizgraţios, dar asta este altă poveste.
O să mă întrebaţi de ce am optat pentru
botezarea copiilor dacă nu sunt credincios.
Am să vă răspund că nu sunt nici necredincios, iar ritualul botezului şi mai ales
sărbătoarea care-i urmează sunt foarte plăcute. Cu o astfel de ocazie pot avea o discuţie urbană şi cu prietenii mei credincioşi

iar dacă pentru asta nu e nevoie decât de un
botez, putem spune chiar că merită.

Linii fine unesc pe de o parte Religia,
Credinţa în Divin şi Transcedental şi Determinismul iar pe de altă parte Ştiinţa,
Credinţa în Legile Cognoscibile şi
Repetabile ale Naturii şi manifestările Probabilistice ale acestora. Iar din această încrengătură singura zonă de conflict este cea
a credinţelor diferite, în clipa când ele
încetează a fi doar opţiuni personale şi
încep să acţioneze pentru a capta, prin forţă,
propagandă sau mai subtil, prin educaţie,
cât mai multe conştiinţe. Dacă mă veţi întreba dacă sunt de acord cu predarea religiei în şcolile publice copiilor în vârstă de
până la 18 ani, vă voi răspunde un DA
mare, în aceeaşi măsură în care se predă şi
ştiinţa în acestea. În egală măsură mi se
pare absurdă şi NU sunt de acord cu practicarea nici uneia dintre ele, în acelaşi context (şi mai concret, pe exemple: NU
rugăciuni, NU cercetare fundamentală.)
De aceea dialogul dintre Ştiinţă şi Religie (şi elementele ataşate lor) trebuie moderat de o terţă forţă, aceea care se naşte
prin unirea, tot cu o linie fină, a Ştiinţelor
Sociale, centrate pe Drepturile Omului - şi
mă refer, pentru a nu exista nicio confuzie,
la documentul scris numit Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pe care vă
invit să-l recitiţi, măcar de curiozitate.

Putem avea un dialog în măsura în care
dorim acest lucru, separând instituţional
Ştiinţa şi Religia de Stat, concentrându-ne
pe subiecte care ne apropie, evitând să împărtăşim credinţe personale celor care nu
manifestă un interes pentru acestea, respectând şi tolerând. Nu în ultimul rând,
înţelegând că Ştiinţa are un merit egal cu al
Religiei în a-şi revendica titlul de Disciplină Spirituală. Dar în legătură cu această
din urmă afirmaţie sper să se revină cu o
altă propunere de meditaţie.
Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la revista online Acum.tv, unde a îndeplinit rolul
de redactor-șef.

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate.
Consultaţii oferite și prin Zoom.
Birourile noastre sunt situate la

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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

Companie situată în parcul industrial 440 x 15 în Laval
ANGAJEAZĂ:

LUCRĂTOR 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 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

www.accentmontreal.com
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BROSSARD

BALKANI
ww w .b alk ani.c a

Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T

450.676 .66 54

C o n s u l t at i o r ar u l l a :
b a l ka n i . c a

Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

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

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate natural
cu lemn de artar
Zacusca
Raureni

MO NT REA L

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

C ons ultati ora rul la :
b a l ka n i . c a
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+DLGH܊L Vă QH SURWHMăP
vQ FRQWLQXDUH

6SăOD܊LYă
SH PkLQL

7X܈L܊L vQ FRW

Obligatoriu pentru persoanele
cu vârsta de minim 10 ani,
în mijloacele de transport
vQ FRPXQ ܈L vQ PDMRULWDWHD
VSD܊LLORU SXEOLFH vQFKLVH ܈L
SDU܊LDO DFRSHULWH

$FRSHUL܊LYă ID܊D

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

20-210-232W

3ăVWUD܊L GLVWDQ܊D
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Trei mituri despre inimă

Deoarece februarie este Luna
Sănătății Cardiace, vă prezentăm câteva din cele mai comune mituri despre sănătatea
inimii.

Bolile de inimă afectează milioane de
canadieni. Potrivit Heart and Stroke Foundation of Canada, la nivel național, la
fiecare cinci minute o persoană moare din
cauza unei afecțiuni cardiace, a unui accident vascular cerebral sau a unei tulburări
cognitive vasculare. Este deci foarte important să știm cum să ne protejăm sănătatea inimii, cum să deslușim informațiile
științifice, verificate, de cele false, care ne
pot face rău. După ce în primul număr al
lunii februarie am prezentat Trei suplimente
ce pot afecta inima (disponibil la
www.accentmontreal.com), în acest articol
ne oprim asupra a trei mituri, încă foarte
prevalente.

Cei care suferă de boli de
inimă trebuie să mănânce
cât mai puține grăsimi

Afirmația este valabilă pentru grăsimile
trans, găsite în special în mâncarea prăjită,
de tip fast food, precum și în multe alimente

ambalate și procesate. Cantități mici de
grăsimi trans naturale pot fi găsite în unele
produse lactate, în carnea de vită și miel și
în unele uleiuri. Grăsimile trans artificiale
sunt un produs secundar al unui proces
numit hidrogenare, folosit pentru a transforma uleiurile sănătoase din lichide în
solide și a preveni râncezirea lor.
Grăsimile trans nu au niciun beneficiu
pentru sănătate și nu există un nivel acceptabil de consum. Prin urmare, Santé Canada
a interzis grăsimile trans artificiale, făcând
ilegal ca producătorii să adauge uleiuri
parțial hidrogenate în alimentele vândute în
Canada. Interdicția a fost introdusă treptat
și, din septembrie 2020, toate grăsimile
trans produse artificial au fost eliminate din
lanțul de aprovizionare cu alimente.

Există însă și grăsimi bune pentru sănătate, cum ar fi cele mononesaturate găsite
în uleiul de măsline, avocado și nuci - precum migdale, fistic și caju. Aceste grăsimi
mononesaturate ajută la îmbunătățirea
nivelurilor de colesterol din sânge.
De asemenea, foarte sănătoase sunt și
grăsimile polinesaturate, din pește
(somon, macrou, sardine), nuci și semințe,
în special cele de in. Grăsimile polinesaturate sunt grăsimi esențiale, i.e. ele sunt
necesare pentru funcționarea normală a organismului, însă acesta nu le poate produce.
Ele trebuie deci obținute din mâncare.

SOS INFIRMIÈRE

Grăsimile polinesaturate ajută la diminuarea riscului de accident vascular cerebral, îmbunătățesc profilul colesterolului și
scad trigliceridele.
Dar grăsimile saturate? O serie de
studii recente au pus la îndoială legătura
dintre grăsimile saturate și bolile de inimă.
O meta-analiză a 21 de studii a arătat că nu
există suficiente dovezi pentru a concluziona că grăsimile saturate cresc riscul
bolilor de inimă, dar că înlocuirea lor cu
grăsimi polinesaturate poate reduce acest
risc.
Sursele obișnuite de grăsimi saturate includ carnea roșie, laptele integral și lactatele din lapte integral, uleiul de cocos și
multe alimente procesate. Este bine ca
grăsimile saturate să fie limitate în dietă,
iar cele consumate să fie cât mai naturale,
ca de exemplu carne, lapte și unt de la vite
crescute cu iarbă sau ulei de cocos bio.

Sursele alimentare reprezintă cel mai
bun mod de a obține grăsimi sănătoase, însă
există și suplimente care pot ajuta. Uleiul
de pește conține acizi grași omega-3, care
sunt o formă de grăsimi polinesaturate. Suplimentele cu ulei de pește pot ajuta la
scăderea trigliceridelor, dar luați-le numai
după ce discutați cu medicul dvs.

Bolile de inimă sunt
specifice bărbaților

Potrivit Heart and Stroke Foundation,
bolile de inimă și accidentele vasculare
cerebrale omoară în Canada de peste șapte
ori mai multe femei decât cancerul de sân.
După menopauză, riscul femeilor de a dezvolta boli cardiace crește, deoarece ele nu
mai au aceeaşi cantitate de estrogen și deci
nu mai beneficiază de efectul său protector.
Această schimbare hormonală poate
duce la sporirea factorilor de risc pentru bolile cardiace la femei, ca o mai mare
depunere de grăsime în regiunea abdominală, creșterea colesterolului rău (LDL) și
scăderea celui bun (HDL) și creșterea tensiunii arteriale.
Coenzima Q10 ar putea ajuta în unele
cazuri, contribuind la reducerea tensiunii.
Acest antioxidant este un nutrient foarte important pentru mușchiul inimii. Găsim
coenzima Q10 în special în organe (ficat,

Administratori români

inimă și rinichi), în carnea de porc, vită și
pui și în peștii grași (păstrăv, hering,
macrou și sardine). Se găsește și în legume
ca spanac, conopidă și broccoli, în fructe
precum portocale și căpșuni, în unele leguminoase (soia, linte și arahide) și în semințele de susan și fistic.
Producția de CoQ10 scade odată cu
înaintarea în vârstă și de aceea un supliment
s-ar putea dovedi util. CoQ10 vine în două
forme diferite - ubiquinol și ubiquinone.
Prima se absoarbe mult mai bine și de aceea
este recomandat să alegeți un supliment
care conține ubiquinol. Oricum, CoQ10
fiind un compus solubil în grăsimi, absorbția sa este lentă și limitată. Luarea suplimentelor CoQ10 în timpul mesei poate
ajuta organismul să le absoarbă de până la
trei ori mai repede decât dacă le-am lua fără
alimente.
Magneziul poate, de asemenea, contribui la o bună funcționare a mușchilor, inclusiv a celui cardiac. Îl găsim în semințe
de dovleac, migdale, spanac, în caju, alune,
lapte de soia, fasole neagră, endamame,
avocado, orez brun etc. Suplimentele de
magneziu pot fi o soluție dacă aportul alimentar nu este suficient. Dar, ca și în cazul
coenzimei Q10, este important să le luați cu
avizul medicului. Acest articol nu poate înlocui opinia medicului care vă cunoaște
dosarul și vă tratează.

De bolile de inimă suferă
doar bătrânii

Bolile de inimă vă pot afecta oricând.
Tendința ca atacurile de cord și în general
afecțiunile cardiace să survină la vârste mai
puțin înaintate se manifestă deja din plin.
Cei tineri trebuie să adopte de pe acum
obiceiuri sănătoase pentru inimă, ca o dietă
cu grăsimi sănătoase, fibre, fructe și legume
cât mai colorate. Activitatea fizică este și ea
extrem de importantă - The Heart and
Stroke Foundation recomandă cel puțin 150
de minute de activitate fizică aerobică
moderată/viguroasă pe săptămână. Iar dacă
fumați sau vape, lăsați-vă!
Țineți cont de faptul că obiceiurile sănătoase pe care le dezvoltăm atunci când suntem tineri ne ajută să avem o inimă
sănătoase la bătrânețe.

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
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Parfumuri și uleiuri esențiale II
câteva măsuri de protecție care dacă sunt
respectate permit evitarea problemelor ce
pot apărea datorită concentrației:
● Alegeți doar uleiuri esențiale autentice,
cromatografiate.

Ce sunt uleiurile esențiale, Cinci criterii de calitate
care sunt criteriile de calitate privind uleiurile esențiale
scris în limba latină. Exemîn alegerea unul ulei esențial ●plu:Numele
Lavandula angustifolia.
și ce constituie o utilizare res- ● Partea din plantă care a fost distilată:
flori, inflorescență, frunze.
ponsabilă a acestora.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

Așa cum am arătat în articolul precedent, un ulei
esențial este un concentrat
de esență volatilă, extras
dintr-o plantă aromatică
prin distilare cu abur. El este strict compus din molecule aromatice.
Un ulei esențial nu conține niciun element nutritiv: nici lipide, nici proteine,
nici vitamine, nici minerale, doar molecule aromatice, pure și foarte concentrate,
care conferă uleiurilor proprietăți terapeutice. Uleiurile esențiale sunt foarte sensibile la lumină și oxigen și de aceea este
foarte important ca ele să fie conservate în
recipiente de sticlă de culoare închisă.

● Chemotipul sau compoziția biochimică a plantei. Spre exemplu, o plantă de
rozmarin care provine din Maroc va avea
un chemotip diferit de cea pe care o cultivăm aici, în Canada.
● Calitatea plantei: biologică sau floră
spontană.
● Cromatografia sau controlul de laborator care determină compoziția moleculară și biochimică cu care se poate evalua
autenticitatea uleiului esențial. Este singura 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

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

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

accentmontreal.com
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esențiale produse industrial, fără a fi respectate 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, pentru a putea recolta toate moleculele aromatice, lucru ce va permite folosirea
uleiurilor în scop terapeutic.

Precauții

Datorită concentrației în principii active, utilizarea uleiurile esențiale în scop
terapeutic se recomandă a fi făcută numai
sub îndrumarea unui aromaterapeut. Iată
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Într-un Quebec plin de accente

● 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 acordată următoarelor uleiuri esențiale: eucalipt 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 cale orală
trebuie evitată la copiii cu vârsta sub șase
ani.
Nu în ultimul rând, utilizarea
uleiurilor esențiale trebuie făcută pe o
perioadă scurtă de timp și cu pauze. Difuzia și inhalarea lor zilnică, prezența lor
în produsele cosmetice naturale (săpun,
șampon, gel de duș, creme), administrarea
sublinguală, în apă sau alte băuturi, adăugarea 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 vizibile ulterior.
Administrate și utilizate responsabil,
sub îndrumarea unui aromaterapeut,
uleiurile esențiale rămân un complement
minunat alături de celelalte terapii naturale 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 Naturopați din Quebec. Informații suplimentare la: herboristelaval@gmail.com |
514-240-4940.

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

514.240.4940
www.naturazone.net

herboristelaval@gmail.com

face diferenţa

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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Ipoteza timpului
care specifică prezenţa unui an bisect la
fiecare patru ani, cu excepţia anilor divizibili la 100, însă incluzându-i pe cei divizibili la 400. Acest calendar ne ţine pe drumul cel bun. Adoptarea sa în 1582 a fost
motivată în mare măsură de nevoia de a
păstra Paştele în locul corect în calendar,
lucru important pentru Biserică, dată care
deviase cu 10 zile folosind precedentul sistem calendaristic Iulian. Sistemul Iulian era
mai simplu: avea un an bisect la fiecare
patru ani, fără excepţii, ceea ce-l făcea mai
puţin precis. Corecţia a fost ordonată de
Papa Gregoriu al XIII-lea şi a fost făcută
trecând de la data de 4 octombrie 1582 direct la 15 octombrie 1582 şi continuând din
acel punct cu metoda gregoriană.

Ne vom întoarce în timp până
la momentul în care... nu suntem prea siguri până când,
deoarece, potrivit unora, mari
fragmente din ceea ce credem
că reprezintă istoria noastră,
de fapt nu au avut loc.

Ipoteza sau teoria timpului fantomă este
compusă din câteva fire cronologice alternative cu privire la istoria ultimelor milenii,
în care secole întregi de istorie falsă au fost
introduse în calendar ex post facto de către
elita conducătoare. Un ev mediu aici, un
secol sau două dincolo - acestea nu s-au întâmplat în realitate, ci au fost inventate,
întinzând artificial istoria modernă până la
cele două mii de ani pe care în ziua de azi,
eronat, credem că au existat începând cu
anul 1.

La ora actuală, cel mai mare suport pentru această ipoteză vine din Europa de Est,
o parte a lumii unde gândirea conspiraționistă a înflorit. Ideile au fost pentru prima
dată publicate la scară largă în jurul anului
1700 de către iezuitul şi bibliotecarul
francez Jean Hardouin, care credea că majoritatea artei şi literaturii din Grecia antică

şi Roma erau falsuri din secolul al XIII-lea
și că mult din ceea ce considerăm a fi istoria greacă și romană nu s-a întâmplat cu
adevărat. Munca sa a fost continuată de alţi
iezuiţi francezi. A fost în cele din urmă
aprig susţinută, extinsă şi publicată pe scară
largă de către matematicianul rus Anatoly
Fomenko începând cu anii 1980. Fomenko
a folosit analiza statistică a textelor antice
şi propriile sale noţiuni matematice despre
observaţii astronomice pentru a arăta că
Hardouin nu a săpat destul de adânc şi că
iezuiţii au falsificat toată istoria greacă, romană, egipteană, chineză şi arabă, introducând aproape o mie de ani de istorie
contrafăcută în calendar. După cronologia
revizuită a lui Fomenko, ar trebui să ne întoarcem doar cu 900 de ani înapoi în timp
pentru a-l întâlni pe Isus Hristos.

O teorie a timpului fantomă, mai specifică, vine din partea a doi teoreticieni ai
conspiraţiei germani, Heribert Illig şi HansUlrich Niemitz, care cred că actualul calendar a fost expandat cu 297 de ani printr-o
serie de erori şi acţiuni deliberate ale Bisericii Catolice. Potrivit lui Illig şi Niemitz,
atunci când ne gândim că anul este 2018, de
fapt este doar 1721.
Sistemul calendaristic pe care îl folosim
astăzi se numeşte calendarul Gregorian,
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Uitându-se la cei 1582 de ani şi
numărând anii bisecţi, Heribert Illig a descoperit că eroarea de 10 zile era prea mică
şi că, de fapt, eroarea reală era de treisprezece zile. Illig s-a gândit la o singură
posibilă explicaţie privind motivele pentru
care astronomii Papei au venit cu ideea unei
erori mai mici: numărul de secole scurse era
mai mic decât Papa lăsase să se creadă. Illig
a concluzionat că aproape trei secole de istorie au fost falsificate şi nu au avut niciodată loc.
Partea interesantă a întregii poveşti este
că Illig a avut parţial dreptate: o simplă
numărătoare arată că metoda calendaristică
Iuliană ar fi acumulat 13 zile de eroare în
ultimii 1582 de ani, nu 10. Însă a existat un
motiv pentru care au fost folosite 10, altul
decât secolele fantomă. Când schimbarea
de calendar s-a făcut în 1582, ideea a fost
nu să corecteze eroarea calendarului Iulian
acumulată de la anul 1, ci mai degrabă pentru a sincroniza calendaristic Paștele cu perioada în care acesta a fost fixat: Consiliul
de la Niceea. Când a avut loc consiliul de
la Niceea? Aţi ghicit, în anul 325; 1257 de
ani înainte de schimbare, destul pentru a
devia cu 10 zile. Ipoteza timpului fantomă
a lui Illig a fost bazată pe o greşită interpretare a unei observaţii valide.
Totuși, plecând din același punct, Illig
şi Niemitz au ajuns la multe din aceleaşi
concluzii ca şi Fomenko. Ambele sugerează
o lipsă de dovezi arheologice şi docu-
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mentare pentru ultimele secole din primul
mileniu. Illig, Niemitz și Fomenko cred că
aceste secole nu au avut loc, în timp ce istoria explică această lipsă drept Evul Mediu
european, când s-a înregistrat, de fapt,
foarte puţină activitate în construcţii şi literatură. Ambele ipoteze ale timpului fantomă neagă existenţa lui Carol cel Mare
(Charlemagne), piesa centrală a dovezilor
existente din acea perioadă, ca pe o înscenare creată de Biserică pentru a explica
existenţa falselor secole.

Lucrul cu adevărat interesant despre diversele ipoteze ale timpului fantomă nu este
reprezentat de presupunerile în sine, ci de
ştiinţa care le invalidează. Nimeni dintre cei
care citesc acest articol n-a trăit în anul 900
pentru a afirma cu siguranţă că numărătoarea anilor nu a fost modificată. Putem
data radiometric o bucată de lemn ca fiind
veche de 500 de ani, însă nu putem ști dacă
oamenii de acum 500 de ani îşi numeau
anul 1500, 1200, 1041 ori 666. Există
așadar vreun mod în care putem da înapoi
istoria reală fizică pentru a o alinia cu istoria calendaristică înregistrată? Există vreun
mijloc pentru a dovedi că un eveniment
semnalat în cărţile de istorie ca având loc în
anul 300, chiar s-a întâmplat acum 1700 şi
ceva ani?
Se pare că răspunsul este da. Datarea radiometrică ne poate oferi vârstele multor
tipuri de obiecte asociate unor evenimente
istorice: bătălii, funeralii, proiecte de construcţii. Evenimente astronomice, precum
supernovele menţionate în diverse documente vechi, pot stabili cu exactitate datele
respectivelor documente. Alte evenimente,
precum eclipse, vizitele lui Halley sau ale
altor comete, au fost consemnate de astronomi de pe cel puţin trei continente
diferite, însemnări care încă există,
oferindu-ne o istorie neîntreruptă şi canonică pentru ultimii aproape 3000 de ani. Să
ne oprim însă la dendrocronologie, știința
care se ocupă cu determinarea vârstei arborilor pe baza studiului inelelor lor.
Deşi arborii individuali au o vârstă
de cel mult câteva mii de ani şi de obicei
mult mai puţin, avem în prezent o bază
cronologică de peste 12000 de ani. Această
cronologie este realizată prin potrivirea

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

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377

15 GRANI ELE GÂNDIRII

Vineri 26 februarie 2021 ■ PAG. 15

fantomă
tiparului suprapus al inelelor din lemnul
provenit dintr-o regiune anume. Aceste
cronologii regionale pot fi apoi verificate
cu scări de calibrare de radiocarbon, precum actuala IntCal04, ce combină datele
globale de la inelele de arbori, corali şi
scoici găsite în sedimentele marine care
ajung până la 26000 de ani în trecut.
Aceste calibrări sunt confirmate şi de alte
surse independente solide, precum nucleele de gheaţă. Prin urmare, când găsim o
bucată de lemn dintr-un obiect antic, avem
la dispoziţie mai multe moduri de a o data.
Datarea cu radiocarbon ne oferă informații
pentru mostre de până la 60000 de ani
vechime şi dacă acestea se încadrează în
ultimii 11000 de ani (practic, istoria înregistrată), această datare poate fi susţinută independent și de dendrocronologie.
În cazul ipotezei timpului fantomă,
Fomenko combate cel mai direct criticile
ce îi sunt aduse. Răspunsul său pentru
dendrocronologia care-i contrazice teoria
este că nu există de fapt nimic de genul
unei cronologii de bază. El insistă asupra
golurilor din anumite cronologii regionale, care bineînţeles există, ignorând
vederea de ansamblu a tuturor scărilor
care includ acele cronologii. Aversiunea
lui faţă de dendrocronologie se aseamănă
cu găsirea unui os fosilizat şi afirmația că
nu se poate şti nimic despre el, ceea ce desigur este adevărat dacă ignorăm unde a

fost găsit, în ce strat geologic (de o anumită vechime) şi alături de ce alte obiecte.
Fomenko respinge datarea cu radiocarbon folosind unele dintre limitările
scoase în evidenţă de adepţii creaţionişti
ai Pământului Tânăr. Unele tipuri de datări
radiometrice pot fi folosite doar pentru
obiecte de o anumită vârstă, datorită timpului de înjumătăţire al diferiţilor izotopi
şi al proporţiei relative de izotopi necesară
pentru măsurători valide. Fomenko a luat
aceste realități și le-a transformat într-o
conspiraţie între tehnicieni şi arheologi,
care aleg înadins o metodă greşită cu
scopul de a produce o anumită dată, una
care să se potrivească cronologiei „oficiale” globale. Pentru a folosi cum trebuie
datarea cu radiocarbon, trebuie să alegi
metoda potrivită fiecărui proces de datare
în parte, însă Fomenko şi adepții ideii
Pământului Tânăr consideră această
nevoie de selectare a metodei ca fiind cea
care invalidează procesul științific și-l
face inutil.

Răspunsurile lui Fomenko la obiecţiile de natură astronomică vizavi de teoriile lui se bazează pe acceptarea astrologiei
şi a Bibliei ad literam. Spre exemplu, în
anul 1054, astronomii din India, lumea
arabă, China şi Japonia au consemnat observarea unei supernove pe care acum o
numim Nebuloasa Crabului. Măsurătorile

moderne ne spun că aceasta a explodat
acum puțin peste 950 de ani, iar documentele istorice ne arată că ea a fost
văzută în anul 1054. Eclipse totale de
soare au întunecat Europa şi Marea Mediterană în 1079, 1086 şi 1098. Fomenko
afirmă că supernova a fost Steaua din
Betleem şi că, prin urmare, una dintre
eclipse a fost întunericul care s-a coborât
după crucificarea lui Isus. Această teorie
ar sta în picioare în cazul în care calendarul nostru modern ar fi greşit cu 10 sau
11 secole şi dacă Biblia ar reprezenta o
sursă istorică fidelă. Aşa că mai întâi trebuie să acceptăm aceste ipoteze nefondate
înainte de a putea începe să luăm în considerare presupunerea lui Fomenko.
Numai că aceasta este o metodologie fundamental neştiinţifică.

De-a lungul secolelor pe care Illig,
Niemitz şi Fomenko le consideră false,
există însemnări istorice despre cometa
Halley care ancorează cronologia istorică
la datele când a fost observată. De un interes aparte sunt însemnările chinezeşti,
care folosesc date complet diferite de calendarele Iulian şi Gregorian şi care pot fi,
totuşi, precis aliniate la calendarele noastre folosind aceste evenimente astronomice. Avem multiple și independente
dovezi că Halley a fost văzută de europeni
în anii calendaristici 760, 837, 912, 989,
1066, 1145 - de fapt în fiecare secol pe

care susţinătorii teoriilor timpului fantomă
pretind că nu s-au întâmplat. Pentru a
răspunde la acest argument, Fomenko
susține că însemnările din Europa sunt falsuri şi că istoriile chinezeşti sau de altă
natură nu sunt credibile.

În concluzie, veridicitatea ipotezelor
timpului fantomă nu poate fi contrazisă.
Toate dovezile oferite pentru a arăta că ele
sunt eronate sunt considerate false sau nefiabile. Nicio dovadă - indiferent cât de bine
este susţinută științific - nu este suficient de
bună. Dacă îi întrebăm pe susținătorii acestor ipoteze ce dovezi ar accepta că istoria
este aşa cum o ştim noi, vor cere exact ceea
ce le-a fost oferit și ceea ce au respins deja.
Ipotezele lor nu sunt falsificabile, ceea ce
le scoate în afara domeniului științific. Dacă
este științifică, o teorie trebuie să poată fi
falsificabilă, adică testată pentru a i se verifica validitatea. Iar teoria timpului fantomă
nu este una ştiinţifică.
www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitulată „The Phantom Time Hypothesis”
de Brian Dunning a fost publicată pe siteul skeptoid.com. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Cei care
doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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Spre descifrarea misterelor Universului:
Neutrinii - împrăștieri coerente!
Neutroni și neutrini

Rezultatele obținute în urma poziția materiei întunecate care umple Uni- Ce se plănuiește pentru
versul.
unui experiment condus de o
În timp ce ați citit frazele precedente, viitor?
La ora actuală cercetătorii compară
echipă de cercetători de la miliarde de neutrini care provin de la Soare rezultatele
măsurătorii cu studii teoretice
v-au traversat corpul, fără să interacționeze
Oak Ridge Național Labora- practic cu voi. Din acest motiv, studiul neu- pentru a înțelege dacă ceea ce s-a măsurat
compatibil cu ceea ce cunoaștem destory din Statele Unite ar putea trinilor este extrem de dificil, întrucât foarte este
puțini lasă urme în drumul lor de interacți- pre neutrini. Rezultatele arată că acest proces este conform Modelului Standard.
duce la noi descoperiri care une cu materia.
să explice parte din misterele
Totuși, precizia măsurătorii este încă
Împrăștieri elastice coerente
foarte mică pentru ca o comparație cu teofizicii actuale.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Neutrinii sunt printre
cele mai fascinante
particule din cadrul
Modelului Standard al
fizicii particulelor elementare. Studiul lor
este complicat, motiv
pentru care o nouă măsurătoare a unui proces de împrăștiere coerentă cu nuclee de argon, efectuată în
cadrul experimentului COHERENT în
SUA, este extrem de interesantă. Ea ar
putea duce la noi descoperiri care să explice
parte din misterele fizicii actuale.

Ce sunt neutrinii?

Neutrinii sunt particule elementare care
nu au sarcină electrică. Masa lor este extrem de mică - la oră actuală încă nu am
reușit să o măsurăm. Aceste particule interacționează extrem de slab cu materia.
Există trei tipuri de neutrini în cadrul
Modelului Standard al fizicii particulelor
elementare: cei electronici, cei muonici și
cei tauonici. Studiul lor ar putea să ne ajute
să înțelegem mistere care în prezent dau de
cap cercetătorilor, precum dispariția antimateriei imediat după Big Bang sau comaccentmontreal.com

ale neutrinilor

Un grup de cercetători care fac parte din
colaborarea COHERENT, un experiment la
Oak Ridge Național Laboratory din Statele
Unite, folosind neutrini produși la SNS - o
sursă de neutroni extrem de intensă care
produce și neutrini - a reușit să măsoare
procese de împrăștiere elastică a neutrinilor
cu ajutorul nucleelor de argon.
Experimentul are la bază un detector ce
conține 24 kg de argon lichid, în care neutrinii interacționează cu nucleele de argon
în mod coerent. Deci are loc o împrăștiere
cu tot nucleul - care primește o mică energie în urma acestei împrăștieri. Este ca și
cum o minge de tenis ar lovi o minge mult
mai mare; mingea mai mare capătă o
energie, care în acest caz este foarte mică.
Ca să poată efectua acest studiu, grupul
a dezvoltat tehnologii avansate de citire a
semnalelor, împreună cu izolarea aparatului cu straturi de plumb, cupru și apă pentru
eliminarea fondului de neutroni. În acest
fel, cercetătorii au reușit să măsoare 159 de
evenimente de împrăștieri coerente ale neutrinilor cu nuclee de argon, în circa 18 luni
de experiment - ceea ce demonstrează cât
de dificile sunt aceste tipuri de studii, tocmai datorită faptului că neutrinii interacționează extrem de slab cu materia.
Rezultatele studiului au fost publicate în
revista Physical Review Letters.

ria să indice dacă într-adevăr există diferențe între experiment și teorie. Ar trebui
deci făcut un nou experiment cu o cantitate
de argon lichid mult mai mare. Din acest
motiv, grupul COHERENT are intenția să
realizeze un nou aparat care să nu aibă doar
24 kg de argon lichid, ci o tonă sau - în planurile cele mai îndrăznețe - zece tone de
argon.
În această situație ar putea fi măsurat un
număr de evenimente suficient de mare
încât să permită un studiu de precizie, adică
o comparație între spectrele măsurate și
cele calculate cu teoria Modelului Standard.

Ar fi extrem de interesant să se ajungă
la concluzia că cele două nu coincid. Dacă
nu s-ar strecura vreo greșeală pe undeva,
această concluzie ar fi un semnal al unei noi
fizici, o descoperire care ne-ar îndruma
pașii spre modelul care ne așteaptă dincolo
de Modelul Standard. Unul ce ar putea
eventual explica din ce este făcută materia
întunecată și unde a dispărut antimateria
imediat după Big Bang.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.

Într-un Quebec plin de accente

Atomii sunt formaţi din electroni şi nucleu. Nucleul este alcătuit din protoni şi
neutroni, care la rândul lor sunt formaţi
din quarcuri (care sunt particule elementare, ca şi electronii). Protonii şi
neutronii mai sunt cunoscuţi şi sub denumirea de nucleoni.
Neutronii nu au sarcină electrică iar
masa lor este puțin mai mare decât cea a
protonilor. Numărul neutronilor al unui
atom poate fi diferit pentru nucleele
atomice ale aceluiași element. Așa se
formează izotopii. Neutronul este simbolizat prin n sau n0.
Neutronii se pot găsi (în mișcare) și în
afara atomului. Aceștia interacționează
numai cu nucleele atomice. Pătrunderea
neutronilor în nuclee are loc cu o probabilitate ridicată, mai ales atunci cand
energia lor cinetică este scăzută. Acest
fenomen poate afecta stabilitatea atomului. La trecerea neutronilor prin materie
sunt posibile trei tipuri de interacții: împrăștiere elastică, împrăștiere inelastică
și captură neutronică. Dacă un neutron
se dezintegrează, acesta se separă într-un
proton, un electron și un neutrin.
Neutrinul (denumit și neutrino) este o
particulă elementară neutră cu spinul
1/2, extrem de ușoară, totuși cu masa
mai mare decât 0, care participă doar în
procesele intermediate de interacțiunile
slabe și gravitaționale. Neutrinul este un
lepton (leptonii formează o familie separată de particule elementare, care este
distinctă față de familia quarcurilor).
Existența neutrinului a fost postulată de
fizicianul Wolfgang Pauli în 1930.
În 1932, fizicianul englez James
Chadwick descoperea particula pe care
noi o cunoaştem astăzi sub numele de
neutron, „împrumutând” numele ales
iniţial de Pauli pentru neutrino, deşi cele
două particule nu aveau în comun decât
faptul că ambele erau neutre din punct
de vedere electric. Chadwick deschidea
astfel calea spre fisiunea nucleară şi spre
crearea bombei atomice.
Un an mai târziu, în 1933, italianul Enrico Fermi elaborează un model teoretic
care explică din punct de vedere matematic ceea ce astăzi cunoaştem drept interacţiunile nucleare slabe, într-o lucrare
care descrie dezintegrarea radioactivă de
tip beta. El introduce în modelul său
matematic şi particula pe care Wolfgang
Pauli şi-o imaginase cu 3 ani în urmă.
Noul nume al acesteia - neutrino (o formulă diminutivală din limba italiană care
ar corespunde englezescului „little neutral one”, spre diferenţiere de neutron, şi
el neutru electric).
Surse: Scientia.ro, Wikipedia.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

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

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

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Calificări: 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 împrejurimi (punct de întâlnire la Laval). Data de început: imediat.
Scrieți-ne la info@genexinc.ca sau contactați-ne la 450-963-2990 (lăsați un
mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport
și cărat diverse (manutention), ajutor la
instalare de pavaj și alte materiale,
plantare, punerea plăcilor de gazon și alte
sarcini conexe. Calificări: experiență în
amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de 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. Locul de desfășurare:
Montreal și împrejurimi (punct de întâlnire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau tel: 450-963-2990.
(lăsați un mesaj).

514-344-0099, Elsa.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul construcțiilor și renovărilor caută
muncitori. Plata este negociabilă, în
funcție de experiență. Informații suplimentare la: www.renoroca.ca. Contact:
renoroca_inc@yahoo.com sau 514-5752939.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și
re-novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

VÂNZĂRI

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

IMOBILIARE

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită. Informații suplimentare: 514-5759377.
Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou Angrignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și parcare exterioară gratuită. Info: 514-5759377, Ina.

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 la
expertmenage@bordic.com sau la 514799-6864.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere și îngrijitoare, caută candidați/candidate pentru familii în regiunea
Montreal și Laval. Candidata/candidatul
ideal are cel puțin 6 luni de experiență,
este responsabilă și posedă referințe verificabile. Familiile cu care lucrăm au
nevoi diferite, astfel că Regency Nannies
poate oferi frecvent posturi la timp parțial
și plin. Persoanele care doresc să lucreze
în acest domeniu, într-un mediu plăcut și
stimulant, sunt rugate să sune la tel:

50

.00

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

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

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat
electronic în fiecare încăpere. Stație de
autobuz în fața blocului, situat la 5
minute pe jos de complexul Forest. Tel:
514-683-3003.

MATRIMONIALE

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

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare duminică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église,
Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.
Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.
Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Constantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565. www.sfantamariamica.org.

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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De c iz ie UE FA: Ro mâ n ia Gabriel Cherebețiu, candidat
nu va m a i gă zd ui C E
pentru Hall of Fame-ul voleiului
Un d er -1 9 d in va r a
mondial
ac e st ui an
VOLEI

FOTBAL

sportive și antrenoratului. A fost
tehnician secund al naționalei masculine și medicul echipei, cu care a
și câștigat Campionatul European
din 1963 (România), de altfel singurul aur din istorie obținut de
voleibaliștii „tricolori”.

Gabriel Cherebețiu s-a născut la Blaj în 1935. FOTO: www.gsp.ro.

Stadionul Ilie Oană din Ploiești. Foto: frf.ro.

Comitetul Executiv
al UEFA a decis să
anuleze Campionaul European de fotbal Under-19 din
acest an, care urma
să fie găzduit de
România, potrivit
site-ului forului continental citat de HotNews.ro. Motivul:
sănătatea și siguranța tinerilor sportivi în contextul
pandemiei.

UEFA, care a anulat şi
Europeanul U-19 feminin, a
ţinut cont în luarea deciziilor
sale de faptul că restricţiile
impuse de unele guverne fac
dificile călătoriile echipelor,
lucru ce ar îngreuna organizarea mini-turneelor.

„Asociaţiile membre ale
UEFA au fost consultate şi au
susţinut decizia. Deşi este
păcat că nu vor avea loc
competiţii de juniori în acest
an, sănătatea şi siguranţa
tinerilor sportivi trebuie să
fie prioritară în condiţiile
actuale”, se arată în hotărârea
accentmontreal.com

UEFA.
UEFA stabilise vara trecută ca turneul final al Campionatului European Under19 să se desfăşoare în perioada 30 iunie - 13 iulie
2021, în România.

Competiţia urma să reunească 8 echipe, urmând să
se dispute un total de 15 partide. Reprezentativa tricoloră
U19 pregătită de Daniel
Oprescu era calificată direct,
din postura de gazdă.

Cele patru arene nominalizate de FRF în dosarul
câştigător de candidatură
erau Stadionul „Ilie Oană” Ploieşti (15.073 locuri), Stadionul „Giuleşti” - Bucureşti
(14.047 locuri), Stadionul
„Arcul de Triumf”- Bucureşti (8.155 locuri) şi
Stadionul „Anghel Iordănescu” - Voluntari (4.518
locuri), relatează Agerpres.
Competiţia UEFA este
continuatoarea Turneului de
Juniori FIFA care a debutat în
1948 şi a fost preluat de forul
continental european din
1955.
Din 1980, a fost dedicat
categoriei de vârstă U18, iar
din 2002, dedicat categoriei
U19. În istoria formatului actual, România a găzduit acest
turneu în 2011.

Gabriel Cherebețiu, multiplu medaliat la Campionatele Mondiale și
Europene, este printre
nominalizările din acest
an pentru Hall of Fame.
În vârstă de 85 de ani, Gabriel
Cherebețiu a fost medaliat cu echipa
României la Campionatele Mondiale și Europene între 1956 și 1962,
iar apoi a devenit apoi antrenor și
medic al echipei naționale. De
asemenea, el a contribuit la dezvoltarea voleiului și în Mexic, apoi a
activat în cadrul federației internaționale, fiind membru, secretar
general și președinte al Comisiei
medicale.
Douăzeci și cinci de persoane cu

merite deosebite au fost nominalizate în acest an, iar decizia finală
va fi luată de o comisie, în funcție și
de voturile fanilor, care își pot exprima opțiunea până pe 28 februarie, pe site-ul Hall of Fame-ului din
volei (www.volleyhall.org/class-of2021-fan-vote.html), unde deocamdată nu a acces niciun român de la
înființarea în 1985, notează Gazeta
Sporturilor.
Gabriel Cherebețiu a fost vicecampion mondial în 1956 (Paris),
obținând alte două medalii de bronz
la edițiile din 1960 (Rio de Janeiro)
și din 1962 (Moscova). De asemenea, a fost vicecampion european în
1958 (Praga). Din cauza unei accidentări în 1962 a renunțat la activitatea de sportiv.
S-a dedicat apoi medicinei

În 1964 a plecat în Mexic, la solicitarea Comitetului Olimpic de
acolo, pentru a forma și pregăti
echipa de volei în calitate de
antrenor și medic al lotului, în vederea participării la Jocurile
Olimpice, pe care Ciudad de Mexico avea să le găzduiască 4 ani mai
târziu, în 1968.
S-a întors apoi în România și
după ce a mai participat în 1970 la
un CM alături de naționala Roâniei,
a dezvoltat Centrul de medicină
sportivă.

La șase ani de la întoarcerea sa
în țară, o delegație oficială din
Mexic, în frunte cu ministrul
Sportului, a vizitat România. Impresionat de ceea ce Gabriel Cherebețiu
realizase la Centrul de medicină
sportivă din România, ministrul i-a
propus să meargă din nou în Mexic
pentru a pune acolo bazele medicinei sportive.
După doi ani de formalități invitația s-a concretizat, iar Gabriel
Cherebețiu și-a făcut o viață în
Mexic, unde a lăsat la un moment
dat voleiul și s-a dedicat complet
medicinei pe care a practicat-o și
după vârsta de 80 de ani.

S i m o n a H a l e p a r e n u n ț at l a u n t u r n e u
i mp o r ta n t

TENIS

Eliminată în sferturi la Australian Open, Simona Halep ar fi trebuit să participe în următoarele
săptămâni la turneele de la Doha și
Dubai. A intrevenit însă o schimbare
în programul său, ea renunțând la
una dintre cele două competiții.
Astfel, Halep nu va mai lua startul la Doha, turneu care face parte
din categoria WTA 500.
„Din păcate, am decis să mă retrag de la acest turneu. E mereu una
dintre opririle mele preferate din cirÎntr-un Quebec plin de accente

cuit și abia aștept să revin anul viitor la Doha. Le transmit celor care
organizează turneul să aibă o săptămână fără probleme și plină de
succes”, a scris în mesajul său Simona Halep, potrivit HotNews.ro.
Imediat după Doha urmează întrecerea de la Dubai, una de categorie superioară: WTA 1000. Cel
mai probabil Halep vrea să se concentreze pe aceasta. Ea a câștigat
aici titlul în 2020: 3-6, 6-3, 7-6(5) în
finala cu Elena Rybakina.

Simona Halep

face diferenţa

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Cât timp nu faci excese,
totul se va menţine la un nivel
satisfăcător. Dragoste: Dragostea nu ascultă de
planuri. Lasă lucrurile să evolueze în legea lor, fără
să exagerezi cu planificarea. Financiar: Banii sunt
bine administrați, reușești să-i împarți în așa fel
încât să nu lași nicio factură neachitată.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Se poate manifesta o
sensibilitate a sistemului nervos şi
este posibil să ai de-a face cu unele perturbări metabolice. Dragoste: Dragostea cere sacrificii, se ştie,
însă acum tu nu prea eşti dispus să tolerezi orice de
dragul celuilalt. Financiar: Cumperi lucruri cam
piperate pentru buzunarul tău, doar pentru a rupe
gura târgului şi a arata lumii că o duci bine.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sănătatea e hiba cea
mai mare acum, riscul de boală te
paște și poate surveni când ţi-e
lumea mai dragă. Dragoste: Iubirile secrete, ascunse, poate chiar adulterine, sunt în vizor. Depinde
de tine depinde dacă le laşi să te cucerească sau asculţi de rațiune. Financiar: Ai motive să zâmbești,
poate chiar să faci unele cumpărături scumpe.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Energia negativă acumulată îşi va lăsa amprenta asupra
sănătății tale, deci să nu te mire dacă stresul te va
marca și te va obliga să iei o pauză. Dragoste: Te
lași purtat pe valurile visării până departe. Poate
prea departe! Financiar: Faci un efort să scapi de
o datorie mai veche pe care ai tot amânat-o, dar
acum a venit vremea scadenţei finale.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: În această perioadă nu se
întrevede nimic semnificativ care
să-ţi influenţeze starea de sănătate. Dragoste: Te
aşteaptă o perioadă palpitantă dar şi foarte complicată, căci nu sunt excluse gesturile nebuneşti şi
scandalurile pasionale. Financiar: Te bucuri de o
stare financiară bună în acest interval.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cât timp nu faci niciun
exces totul se va menţine la un nivel
satisfăcător. Dragoste: Armonia e
cuvântul de ordine în viața ta sentimentală și există
o mare posibilitate să faci, în sfârșit, pace cu trecutul. Financiar: Pot apărea venituri din surse colaterale sau alte avantaje materiale prin terți.

AR TA CULINAR A

O supă foarte ușor de făcut, plină de arome
care vă va transporta în însorita regiune
Toscana a Italiei. Varianta prezentată este
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Crize bruşte, dureri acute,
gânduri sumbre ce te invadează pe
neașteptate pot să-ţi strice buna dispoziţie când ţi-e lumea mai dragă. Dragoste: Dacă
nu ai încă pe cineva la suflet, ieși în lume pentru că
șansa este acolo. Cei în cuplu pot beneficia de mici
escapade în doi. Financiar: Primești o sumă în
plus, poate dintr-un contract de colaborare.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Dacă le treci cu vederea
acum, manifestările vor fi mult mai
neplăcute peste câteva luni, deci ia
măsuri. Dragoste: Relația de cuplu este ceva mai
rece, s-a cam stins pasiunea care v-a apropiat la început, dar această detașare e perfectă pentru tine în
această perioadă. Financiar: Fortuna ţine cu tine.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Începi să descoperi
urmările propriilor reguli de viaţă:
dacă ai fost cumpătat, rezultatele
sunt bune; dacă ai abuzat de organismul tău, începi
să te resimţi. Dragoste: E un moment bun pentru
împăcări. Financiar: Este o perioadă activă şi
prosperă.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Ai o vitalitate de invidiat,
însă atenţie căci există o predispozţie la diverse accidentări.
Dragoste: Pui dragostea pe primul plan.
Partenerul se va simți răsfățat, iar dacă ești singur
se întrevede posibilitatea unui flirt conectat cu locul
de muncă. Financiar: Există pericolul de a fi înşelat sau de a încheia o tranzacţie proastă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Trebuie să-ți iubești mai
mult corpul, să îl îngrijești, să îl
tratezi cu mai multă afecțiune. Dragoste: Ceva nu
merge tocmai bine, ori poate că persoana care îţi
este dragă nu se află lângă tine. Financiar: Nu
scoţi prea mulţi bani din cont şi nu te atingi de
depozitele mai vechi, devenind dintr-o dată mai
drămuit cu banii proprii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ferește-te de excese şi de
riscuri de orice fel. Îți este permis
aproape totul, dar nu chiar totul.
Dragoste: Lucrurile par bine așezate pe un teren
sigur, fără să fie nevoie de schimbări sau intervenții
radicale. Financiar: Faci cheltuieli inutile, din
neatenţie sau din grabă.

Supă toscană low carb

una care se integrează foarte bine în dietele
low carb deoarece nu conține cartofi
(prezenți în rețeta originală).

INGREDIENTE
Pentru circa 8 porții
500 g cârnați italienești sau carne tocată,
cea pe care o preferați
2 cepe medii, tocate cubulețe
4 căței de usturoi, tocați mărunt
O linguriță de oregano uscat
1/2 cană de roșii uscate la soare, scurse și
tocate
6 căni (3 litri) de bulion de pui sau de
legume
O legătură de kale sau câteva mâini de
frunze de spanac

BANCURI

- Pentru că nu dormi noaptea și
sperii berzele...

☺Un polițist se suie în autobuz și
taxează două bilete. Un cetățean îl
vede și îl întreabă:
- De ce ați taxat două bilete?
- Păi dacă pierd unul, să îl am peal doilea, răspunde polițistul.
- Și dacă le pierdeți pe amândouă?
insistă cetățeanul.
- Am abonament!, răspunde
polițistul mândru.

☺Nasul este acel organ care începe fix între ochi și se termină
acolo unde nu-ți fierbe oala.

☺Se întâlnesc doi fulgi de zăpadă:
- Încotro, frate?
- Spre Mont Tremblant să produc,
relaxare, veselie, sporturi de iarnă.
Tu?
- Spre Toronto, să produc panică!

☺Bărbații care își vopsesc părul
încărunțit își bat efectiv joc de
munca nevestelor lor.

☺Definiția soacrei: Soacra este ca
un condiment, se amestecă în
orice.

☺- Cum se miră cineva cu dublă
personalitate?
- Vai de mine și de mine!

☺- De ce ai început să cânți la
pian?
- De pe vioară îmi cădea țuica.

☺Cel mai rapid animal de pe
Terra este animalul care se bagă în
fața ta când se deschide încă o casă
la Metro.

☺Guvernul a spus că nu sunt motive de creștere a prețului benzinei,
de aceea el va crește fără niciun
motiv.

☺Tăierea subvenței pentru Biserică tocmai când Mercedes Benz
lansează noul model de Maybach
este o lucrare a Satanei!

☺Un doctor veterinar se duce la
medicul de familie. Acesta îl întreabă: Ia spune, ce te doare?
- Aaaa, păi frățioare, așa e simplu!

☺- Mami, de ce n-am și eu un
frățior sau o surioară?

SUDOKU
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200 ml de smântână
Sare și piper negru (proaspăt măcinat)
3 linguri de ulei
Parmezan, pentru servire
Pătrunjel proaspăt, pentru servire

MOD DE PREPARARE
1. Se curăță cârnații de pieliță și se pun la
prăjit (sau carnea tocată) într-o oală de
supă, circa 5 minute, până se rumenesc
ușor. Îndepărtați apoi excesul de grăsime.
2. Adăugați ceapa, usturoiul și oregano.
Amestecați continuu până când ceapa
devine translucidă, aproximativ 2-3
minute.
3. Turnați zeama de pui sau de legume,
puneți și roșiile uscate și condimentați cu
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piper, după gust.
4. Când începe să fiarbă, temperați smântâna cu 2-3 polonice de supă și turnați-o
în oală. Amestecați bine.
5. Adăugați frunzele de kale tăiate fâșii
sau frunzele de spanac și lăsați să fiarbă
aproximativ 2 minute.
6. Dregeți cu sare și piper, după gust.
7. Serviți supa cu parmezan proaspăt ras
și pătrunjel tocat.

Dacă doriți totuși să faceți această supă și
cu cartofi, folosiți 3 cartofi mari, tăiați
cubulețe. Puneți-i la pasul 3 al rețetei și
lăsați-i să fiarbă aproximativ 20 de
minute, după care adăugați smântâna și
frunzele de kale sau de spanac.

