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Quebec: Noutăți privind
Programul lucrătorilor calificați

Un accelerator de particule pe
Lună?

După aproape trei ani în
care Programul de imigrare ca lucrător calificat în Quebec nu
a cunoscut modificări,
ministerul provincial al
Imigrației a publicat recent o serie de noi reguli. Explicații.
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Doi cercetători vizionari
au propus construirea
unui accelerator pe
Lună, unul care să
ajungă la energii de o
mie de ori mai mari
decât cele de la LHC
(Geneva).
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ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Vizite ghidate la atelierul pictoriței Mona
Mariana Ciciovan
Repere biografice

Pictorița Mona Mariana Ciciovan în atelierul său.

În această vară, pictorița
Mona Mariana Ciciovan propune amatorilor de artă vizite
ghidate la atelierul său de
creație situat în cartierul
Pierrefonds-Roxboro.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Artista propune o experiență VIP individuală sau
de grup (maxim 8 persoane), prin care vizitatorii
se vor putea imersa în arta
sa picturală. Vizita presupune discuții despre artă în jurul unor aperitive, în magnifica grădină a Monei Ciciovan.
Aceste tururi ghidate vor fi oferite
până la sfârșitul verii. Ele sunt cu atât mai
interesante cu cât prin această formulă accentul este pus pe relația artistei cu pictura, lucrările putând fi văzute în locul
unde au fost concepute.

Arta Monei Ciciovan se situează între
abstract și figurativ, realism și imaginar,
iar picturile ei sunt o metaforă și o poezie
a locurilor. La expoziția solo Queens of
ART de la galeria montrealeză POP UP pe
care am vizitat-o în 2019, am avut primul
contact vizual „pe viu” cu arta Monei Ciciovan. Atunci am putut constata că acest
amalgam de imaginar și figurativ din picturile sale se aseamănă foarte mult cu
accentmontreal.com

imaginea unui Eden, ca și cum am avea în
față „frânturi din Rai”.

Tablourile aflate la atelierul său se reunesc sub titlul Universuri paralele și au
fost pictate în 2020, anul în care am fost
cu toții confruntați cu o nouă realitate.
„Pentru mine a fost un pretext de evadare
din prezent spre alte Universuri, spre lumi
imaginare cu zbor de păsări, cu cer senin
și ape limpezi, o reîntoarcere la natură, la
Spiritualitate”, mărturisește artista.

În multe din aceste tablouri predomină
culoarea albastră, o culoare de predilecție
pentru abstractizare, fiind adesea asociată
infinitului, misterului, dar și solitudinii,
calmului, serenității. Am putea spune că
artista se folosește de albastru ca de o matriță care, în funcție de cum este tratată
(tehnic), produce suprafețe care par
„sculptate”. Tușele viguroase, profunzimea, pot aminti zboruri, dar și abisuri, pot
oglindi sau pur și simplu pot învălui scena
sau subiectul în misteriosul, infinitul, calmul albastru.
„Albastrul era considerat încă din Antichitate culoarea care corespunde spiritului omului. În procesul meu de creație
pornesc întotdeauna de la culoare. În
această serie Albastrul a venit în mod
firesc, evident”, explică Mona Ciciovan.
Atelierul unde creează și grădina ce-l
înconjoară sunt foarte inspirante pentru
pictoriță și o ajută să intre în acea stare de
care vorbea Brâncuși atunci când spunea
că: „Nu este greu să faci lucrurile, greu

este să te pui în starea de-a le face”. Ele
sunt completate de ritualul ce însoțește
actul creației, pe care artista l-a format dea lungul timpului: aprinde o lumânare
atunci când intră în atelier, dă drumul la
muzică clasică sau de meditație și își ia
timpul necesar pentru a privi și analiza
tablourile în lucru. Dorința de a picta vine
apoi de la sine, ca o necesitate. În conceptul său artistic, Mona Ciciovan crede că
arta trebuie să se adreseze în primul rând
sufletului, simțurilor și să provoace o
emoție privitorului.
„Acesta este și modul în care pictez,
gesturile mele sunt instinctive și nu cerebrale. Nu folosesc niciodată schițe sau
planuri definite, ci mai degrabă las imaginile să vină spre mine, să mă surprindă.
Consider că rolul meu ca artist este de a
materializa aceste imagini, de a aduce un
plus de culoare și frumos în cotidian.
Reușita și satisfacția mea vin atunci când
o pânză devine un Univers, capabil să vibreze cu imaginația, sensibilitatea și trăirile privitorului”, precizează Mona
Ciciovan. Artista afirmă că găsește inspirație și în acuarelele pictorului englez
William Turner, considerat maestrul
curentului romantic și unul din precursorii
impresionismului, în portretele și sculpturile cu trăsături alungite ale lui
Modigliani, precum și în lucrările lui Giacometti, unul dintre cei mai importanți
artiști ai secolului XX, care a stăpânit în
egală măsură desenul, pictura și sculptura.
Persoanele interesate să viziteze atelierul Monei Ciciovan o pot contacta

Într-un Quebec plin de accente

Cu o carieră artistică de peste 20 de ani
și multiple expoziții solo și de grup,
Mona Mariana Ciciovan este o pictoriță
ce se bucură de o bună recunoaștere la
Montreal și pe plan internațional. Lucrările sale se află în colecții publice și
private în Canada, România, SUA,
Franța, Spania, Singapore etc.
Născută în 1970 la Pintic, un mic sat de
lângă Cluj, Mona Ciciovan a manifestat
interes și talent pentru desen și pictură
încă din copilărie. După 1989 a imigrat
cu familia în Canada, stabilindu-se la
Montreal. Aici și-a împlinit chemarea
către artă obținând o diplomă în arte
plastice de la Université de Montréal
(2000) - unde profesor i-a fost renumitul pictor de origine română Peter
Krausz - și o licență în domeniul artelor
vizuale și mass-media de la UQAM
(2003).
Astăzi, Mona Mariana Ciciovan este o
artistă apreciată, cu o bogată activitate
expozițională și o ascensiune notabilă.
Ea este considerată una din figurile importante ale artei contemporane canadiene.
În 2017, artista a lansat galeria-butic
online Espace Mara (www.espacemara.com) unde amatorii de artă pot
găsi lucrări originale și exclusive semnate de Mona Mariana Ciciovan.
la info@espacemara.com, mm.ciciovan@
hotmail.ca sau Facebook@EspaceMara
pentru programări sau informații suplimentare.

O expoziție itinerantă în
România

Amintim și faptul că anul acesta Mona
Mariana Ciciovan prezintă în România expoziția Drumul niciodată înstrăinat, grație
curatoarei Loredana Ghiorghiu. Expoziția
este una itinerantă, retrasând geografia
periplului românesc al pictoriței. Astfel,
ea va debuta în luna august la Complexul
Muzeal Bistrița Năsăud, oraș în care
Mona Ciciovan a locuit înainte de a emigra, va continua în septembrie la Muzeul
Municipal Dej, orașul copilăriei sale, și se
va încheia în luna octombrie la Centrul de
Cultură Cluj, acolo unde artista și-a făcut
studiile.
Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, mereu în ritm cu natura.
A publicat patru volume de poezii, trei de
interviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

face diferenţa
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ROMÂNIA | ZONA EURO

75% dintre români sunt în favoarea introducerii
monedei euro
75% dintre români vor în zona
euro, arată cel mai recent
sondaj Eurobarometru Flash.

introducerea monedei euro ar avea consecințe pozitive inclusiv pentru ei înșiși.
În ansamblu, 57 % dintre respondenți
sunt în favoarea introducerii monedei euro
în țara lor.

Sondajul a fost realizat în cele șapte
state membre care nu au aderat încă la
zona euro, și anume în Bulgaria, Cehia,
Croația, Ungaria, Polonia, România și
Suedia.

Cele mai ridicate procente de respondenți cu opinie pozitivă s-au înregistrat în
România (75% în favoarea monedei) și
Ungaria (69%). În toate statele membre
care au participat la sondaj, cu excepția
Cehiei, s-a înregistrat o creștere a proporției celor care sunt în favoarea introducerii monedei euro, comparativ cu
2020.

Conform unui comunicat al CE citat
de Digi24.ro, marea majoritate a cetățenilor UE intervievați (60 %) consideră că
trecerea la moneda euro a avut consecințe
pozitive pentru țările care o utilizează
deja. 52 % consideră că, în general, vor fi
consecințe pozitive ale introducerii monedei euro pentru țara lor și 55 % afirmă că

Cele mai mari creșteri sunt observate
în România (de la 63% la 75%) și Suedia
(de la 35% la 43%).

ROMÂNIA | PROTECIE SOCIALĂ

România, printre
statele UE care alocă
cele mai mici sume
pentru protecția
socială
România cheltuiește cu protecția socială de opt ori mai
puțin decât media UE.

Un nou infografic publicat de MonitorSocial.ro în parteneriat cu Friedrich-EbertStiftung contrazice afirmația că în
România se duc foarte mulți bani pe protecția socială. Cifrele arată o cu totul altă
realitate: cheltuielile României alocate
protecției sociale raportate la populație
sunt printre cele mai scăzute din Europa mai puțin de jumătate din media europeană.
Astfel, în 2018 în România cheltuielile
pentru protecția socială pe persoană au fost
de 3,272 de Euro, standardizat după puterea de cumpărare (PPS), față de media
europeană de 8,709 de Euro. Acest nivel al
cheltuielilor plasează Rmânia pe penultimul loc în Uniunea Europeană.
Dacă raportăm cheltuielile cu protecția
socială la numărul persoanelor aflate în
accentmontreal.com

risc de sărăcie sau excludere socială, diferențele sunt și mai mari: România cheltuiește cu protecția socială de opt ori mai
puțin decât media UE. Și în această privință ea se situează pe penultimul loc în
UE, doar Bulgaria având cheltuieli mai
scăzute.

Raportat de la PIB, România ocupă din
nou unul din ultimele locuri în Uniunea
Europeană, potrivit Eurostat. În 2019, ponderea cheltuielilor cu protecţia socială în
PIB a fost de 11,9%, sub media de 19,3%
înregistrată la nivelul UE. Cu un an
înainte, în 2018, ponderea cheltuielilor cu
protecția socială s-a ridicat la doar 11,6%
din valoarea Produsului Intern Brut, comparativ cu o medie europeană de 19,2%.
De notat și faptul că în 2018 România
a avut printre cele mai mici cheltuieli din
UE pentru sănătate și educație: 4,7% din
PIB la sănătate, doar Letonia și Cipru
având procentaje mai mici, și 3,2% la
educație, unde România s-a situat pe ultimul loc alături de Irlanda.
Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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CANADA | POLITICĂ FEDERALĂ

Ce îi preocupă pe canadieni în preajma unor
posibile alegeri federale?
Schimbările climatice, sănătatea, economia, istoria dureroasă a comunităților
indigene și prezentul lor adesea dificil reprezintă principalele chestiuni spre care se
îndreaptă atenția canadienilor, înlocuind în topul priorităților răspunsul la situația
generată de pandemia de
COVID-19.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Speculațiile că ne-am afla
la aproximativ o lună de declanșarea unei noi campanii
electorale federale se întețesc pe zi ce trece. Sondajele de opinie la fel.

Astfel, în a doua jumătate a lunii iunie,
mai multe firme de sondare a opiniei publice, precum Mainstreet Research, Abacus Data, Ipsos și Nanos Research, au
publicat date care arată un avantaj considerabil al liberalilor în fața conservatorilor, între 10 și 12 procente. Research Co.
plasa Partidul liberal canadian (PLC) la 8
procente diferență față de Partidul conservator canadian (PCC), în timp ce Léger a
indicat o cursă mai strânsă, cu un decalaj
de patru procente.
Cel mai mică diferență între cele două
principale partide de pe scena federală
canadiană este însă dată de un sondaj
Angus Reid, condus la jumătatea lunii

accentmontreal.com

dul descoperirilor rămășițelor a peste o
mie de copii, unii cu vârste de doar trei
ani, în morminte nemarcate de pe lângă
sediile fostelor școli rezidențiale pentru
indigeni. Aceste recente descoperiri au
plonjat Canada într-o reflecție mai adâncă
asupra trecutului său, asupra relațiilor
prezente și nevoii de reconciliere cu comunitățile indigene.

Diferențe regionale și de
afiliație politică

iulie: 33% vs. 31% - practic, o egalitate
statistică între PLC și PCC. Dar, chiar
dacă avantajul liberalilor este mic la nivel
național, el este concentrat în regiunile
cheie, precum British Columbia și Ontario, unde liberalii conduc cu patru procente, și în Quebec, unde PLC face o
competiție susținută Blocului québécois,
aflându-se cu mult în fața conservatorilor.

Prioritățile canadienilor la
ieșirea din pandemie

Dacă liberalii vor reuși să obțină o a
treia victorie rămâne de văzut; cert este
însă faptul că alegerile federale de anul
acesta vor avea loc într-un moment excepțional în istoria Canadei. Ieșim dintr-o
pandemie cu o magnitudine nemaivăzută
de un secol, care ne-a dominat viețile timp
de 18 luni. Pe măsură ce campania de vaccinare avansează însă - aproape 80% dintre canadieni eligibili s-au vaccinat cu
prima doză și mai bine de 50% au făcut-o

și pe a doua - îngrijorările vizavi de
COVID-19 încep să se estompeze, iar
atenția populației se îndreaptă spre alte
problematici - spre marile teme ale campaniilor electorale precedente, ce cu siguranță vor ocupa o parte importantă și în
aceasta.
Gestionarea pandemiei a fost unul din
punctele forte ale guvernului liberal în ultimul an și jumătate. Acum, potrivit
aceluiași sondaj Angus Reid, doar unul
din cinci canadieni (19%) identifică pandemia ca fiind o prioritate de top, o
scădere considerabilă față de 45% în luna
martie. Chestiunile care galvanizează la
ora actuală opinia publică sunt mai degrabă schimbările climatice, sistemul de
sănătate, redresarea economică și dimensiunea deficitului.
La acestea se adaugă și problemele indigene, pe care din ce în ce mai mulți
canadieni le consideră o prioritate, pe fon-

Într-un Quebec plin de accente

Îngrijorarea față de mediu nu se manifestă uniform în Canada. Deloc surprinzător, mediul și schimbările climatice nu se
află în rândul primelor trei priorități ale albertanilor. Aceștia sunt preocupați de
economie, sectorul energetic și deficitul
federal. În Saskatchewan populația are
aceleași trei priorități, într-o ordine puțin
diferită: deficit, economie, energie și
resurse naturale.
În toate celelalte provincii însă, mediul
constituie o chestiune prioritară (top trei).
Prioritățile canadienilor variază și în
funcție de preferințele lor politice. Economia și toate celelalte chestiuni legate de
aceasta, ca deficitul sau taxele, se află în
fruntea listei celor care își declară intențiile
de vot pentru Partidul conservator. Suporterii liberali și ai Blocului québécois sunt
mai sensibili la problematici precum viitorul serviciilor de sănătate, în vreme ce
toți cei care nu au de gând să voteze cu conservatorii plasează schimbările climatice
printre primele trei preocupări naționale.
Sondajul Angus Reid a fost condus online în perioada 14-16 iulie 2021, pe un
eșantion reprezentativ randomizat format
din 1,625 adulți canadieni. Datele pot fi
consultate pe larg la www.angusreid.org.

face diferenţa
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ISTORIE & ACTUALITATE

Integrare şi identitate: premise medievale
sau confesionale, menite să explice
evoluţia diferită pe care aceste popoare au
urmat-o în raport cu proximitatea apuseană.

Falii civilizaționale

Unii autori au alcătuit adevărate serii
de evenimente care au creat falii ce se
dovedesc greu de eliminat, alţii precum
Samuel Huntington au ridicat problema
incapacităţii unor naţiuni de a parcurge
modernizarea conform paradigmei occidentale şi au căutat sursele acesteia în date
confesionale. Fără a insista asupra validităţii unor astfel de interpretări, trebuie
să constatăm că sursa primară a acestor
diferenţe poate fi găsită mai curând în antecedentele medievale ale naţiunilor europene şi de cristalizare a cadrelor
instituţionale proprii.
Hartă a Europei în anul 998.
ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Abordarea problematicii încorporate de
specificul identitar al
grupurilor etnice cristalizate pe solul Europei Centrale şi de Est
poate părea vetustă în contextul intelectual al ultimelor decenii, în care integrarea
regiunii într-o Europă multilingvă şi multiculturală a fost asumată ca obiectiv prioritar de mediile politice şi oamenii de
cultură din regiune. Autorii cehi,
maghiari, polonezi sau români au clamat
apartenenţa individuală, dar în egală măsură a comunităţilor din care făceau parte,
la ansamblul de valori şi la paradigma civilizaţională a Occidentului, elaborând în
acest scop discursuri de legitimare a aspiraţiilor europene ale fiecărei naţiuni în
parte.
Alături de trecutul apropiat al rezistenţei la experimentele totalitare ale secolului XX, de prezentul aşa-numitei noi
Europe, nu neapărat opusă celei vechi dar
încă diferită de aceasta şi de viitorul mai
degrabă promiţător al emergenţei economice, trecutul medieval a fost studiat
din perspectiva aceloraşi imperative…
Scrisul istoric a căutat compatibilităţi, di-

mensiuni socio-economice şi confesionale, sau cadre generale, cu neglijarea factologiei şi cu tentative de demitizare a
trecutului.

Dar dacă evenimentele actualităţii
imediate ne demonstrează faptul că
afinităţile naţionale şi interesele de stat
sunt departe de a-şi fi spus ultimul cuvânt,
forţa lor de acţiune şi sugestie poate fi
demonstrată în etapa genezei micilor naţiuni central-europene. Însemnătatea solidarităţilor etnice în structurarea naţiunilor
moderne a fost relevată de contribuţii de
valoare datorate autorilor medievişti de
expresie franceză şi anglo-saxonă, iar
analiza structurilor similare din regiunea
delimitată de frontierele Sfântului Imperiu
Roman de Naţiune Germană, lumea rusă,
Balcani şi Marea Baltică, ar fi de natură
să faciliteze o mai bună cunoaştere a
specificului acestui spaţiu, relevant şi prin
diversitatea umanităţii care îl populează.

Orice reflecţie asupra evoluţiei Europei de Est, aşa cum a rămas fixată în terminologia anglo-saxonă sau a Europei
Centrale şi de Est, concept pe care intelectualii de origine locală au încercat
să-l impună, porneşte de la fixarea unor
diferenţe în raport cu un Occident privit în
ansamblu. Acestea sunt căutate în circumstanţe geopolitice sau economice, sociale

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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Diferenţa nu a fost nici atunci sinonimă cu incompatibilitatea, iar un studiu
de caz îl oferă procesul de creştinare al
slavilor şi maghiarilor. Locuitorii antici ai
platoului Boemiei, ai pustei maghiare şi
bazinului Carpatic nu au supravieţuit prin
intermediul unei culturi scrise proprii.

Puţinele informaţii pe care le deţinem,
sunt furnizate de studiile arheologice şi de
sursele greco-latine. Zona s-a aflat sub un
control politic fragil al Romei, iar autorii
clasici au evocat acest spaţiu ca pe o sursă
de pericole, venite din partea unor seminţii războinice şi capabile de invazii devastatoare. Este o imagine care va face o
strălucită carieră şi în evul de mijloc, iar
prelucrări ale acesteia vor fi integrate în
discursul identitar al naţiunilor situate în
spaţii-frontieră.

Prefacerile pe care le-a cunoscut orbis
romanus sub efectul migraţiilor a însemnat şi transferul centrului de dezvoltare al
Europei din zona centrelor urbane mediteraneene, în câmpiile fertile de la nord de
Alpi. Reconfigurarea instituţională, prin
întâlnirea dintre barbarii evoluaţi şi romanii decăzuţi de care vorbeşte Jaques Le
Goff, dar mai ales graţie acţiunii bisericii
creştine, a asigurat apusului franc capacitatea de expansiune către estul rămas un
teren de misiune pentru clerici şi cavaleri.

Răsăritul și apusul

Pentru răsăritul incert şi ameninţător,
primele secole medievale au coincis cu
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intrarea în istorie a slavilor. Sedentarizarea şi întemeierea primelor entităţi
politice ale acestora a pus problema acomodării cu valorile lumii clasice, în sensul convertirii la creştinism şi al intrării în
ordinea politică oficială.

Tentativa de integrare în cadrele creştine prin intermediul liturghiei şi alfabetului alcătuit de Kiril şi Metodiu, iniţiată în
ambianţa Commonwealth-ului bizantin şi
asumată iniţial de papalitate, a fost abandonată sub presiunea puternicelor episcopii bavareze. Pentru acestea din urmă şi
pentru regalitatea Franciei Orientale care
le patrona, convertirea slavilor avea drept
consecinţă firească lichidarea autonomiei
instituţionale a acestora, iar utilizarea limbii proprii în oficierea ritualurilor de cult
le-ar fi consolidat conştiinţa identităţii
proprii.
Opţiunea ecumenică pe care papalitatea o va propune constant lumii medievale în perioada de apogeu al puterii
sale a trebuit să cedeze în faţa unor interese particulare, fapt cu urmări decisive
pentru viitorul Europei Centrale şi de Est.
Avem de-a face de pe acum cu acea ambivalenţă medievală pe care a remarcat-o
Johan Huizinga, a unui discurs inspirat de
viziunea despre lume a Sfântului Augustin
şi de imaginea unei creştinătăţi transnaţionale şi a unei realităţi profund particulariste, dominată de solidarităţi şi
jurisdicţii multiple.

Din perspectiva slavilor, acest timp
rămâne relevant prin apariţia primului stat
propriu, Moravia Mare, dar mai ales prin
elaborarea şi legitimarea, în ambianţă
bizantină de această dată, a liturghiei
slave, preluată în biserica bulgară, sârbă şi
cea rusă. Apariţia maghiarilor în centrul
Europei şi stabilirea lor în patria panonică
a modificat situaţia, distrugând atât structura politică a slavilor cât şi fundaţiile
ecleziastice germane din regiune. Evenimentul a fost rezultatul dinamicii proprii a
lumii stepelor nord-pontice şi a Orientului Apropiat, dar în egală măsură a fost
rezultatul rivalităţii dintre moravi şi germani, complicată de disputele dintre bulgari şi bizantini.

Convertirea deplină a cehilor, polonezilor şi maghiarilor, avea să fie rezultatul
elanului pe care christianitas l-a cunoscut în

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

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

ale naţiunilor central şi est-europene
contextul depăşirii marii spaime generate
de apropierea anului 1000 şi al stabilizării
generale ce a urmat celui de-al doilea val
al migraţiilor. Succesul acestei prime treceri de la mica la marea Europă, dacă ar fi
să-l parafrazăm pe Pierre Chaunu, nu poate
fi explicat exclusiv prin ofensiva imperiului restaurat în favoarea dinastiei saxone
sau a Bizanţului, chiar dacă impulsul decisiv a aparţinut celor doi poli de putere, generatori de legitimitate politică şi
confesională. A fost mai curând vorba de
finalizarea procesului de acomodare a
noilor popoare cu exigenţele unei lumi în
raport cu care încetaseră să se definească
exclusiv ca inamici, cu care întreţineau
toată gama de relaţii presupuse de proximitate.

Faptul că la a doua generaţie de la convertire, Boemia dădea creştinătăţii un prelat
de talia Sfântului Adalbert de Praga, martirizat în Ţara Prutenilor, iar clerici cehi erau
în măsură să faciliteze convertirea Poloniei
păgâne, demonstrează gradul în care
popoarele din est erau pregătite să facă
pasul decisiv spre integrare în christianitas,
chiar dacă procesul a presupus un import
spiritual. Evoluţii similare au avut loc şi la
extremitatea estică a Europei, unde acelaşi
mixt de presiuni militare, predică şi negocieri politice au asigurat convertirea bulgarilor, sârbilor şi Rusiei Kievene.
În aceeaşi ordine de idei, este cu totul
remarcabilă abilitatea cu care conducătorii
păgâni ai slavilor şi maghiarilor au gestionat instituţionalizarea noii religii şi implicit consacrarea spirituală a puterii lor.
Reuşita lor se datorează şi unei bune
cunoaşteri a subtilităţilor politice şi jurisdicţionale a lumii în care căutau să se integreze şi a capacităţii de a utiliza
competenţele unor clerici şi nobili germani
sau latini…
Acest fragment cronologic a rămas relevant pentru specificul identitar al
popoarelor implicate prin personalităţile
monarhilor şi prelaţilor, asumaţi ca sfinţi
patroni ai bisericilor dar şi ai ţărilor pe care
le-au condus şi le-au lăsat urmaşilor,

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiată
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

O reprezentare a ordinii
sociale tripartite din
Evul Mediu - oratores,
„cei care se roagă”
(clericii), bellatores, „cei
care se luptă” (cavalerii) și laboratories,
„cei care muncesc”
(țărani,
muncitori,
membri ai stratului de
jos ai clasei de mijloc).
Ilustrație (carte) din
Franța secolului al
XIII-lea.

portretizaţi în cronistica secolelor următoare şi deveniţi obiect al pietăţii publice şi
propagandei patriotice. Este cazul ducelui
Vaclav cel Sfânt al Boemiei, al regelui Ştefan cel Sfânt al Ungariei, al ducelui
Mieszko al Poloniei şi succesorului său,
regele Boleslav Hrobri.

Conduita acestor dinaşti şi mai ales
proiecţia sa ideatică a dat substanţă principiului Sfintei Coroane, care în Europa
Centrală şi de Est a asigurat legitimitatea
puterii de stat. Pe de altă parte, merită remarcat faptul că fiecare din aceşti intercesori ai propriilor naţiuni pe calea mântuirii
sufletelor, au uzat de mijloace extrem de
violente pentru a impune noua credinţă, socotită de mulţi dintre supuşii lor una
străină.
Victoria regelui Ştefan asupra contestatarilor săi păgâni a fost apreciată în epocă
drept o izbândă a teutonilor împotriva ungurilor, iar răscoala păgână din Ungaria i-a
vizat în primul rând pe clericii străini din
regat. Extinderea lumii creştine dincolo de
fostele limesuri romane a fost jalonată de
episoade ale vechii rivalităţi dintre slavi şi
germani, situaţie complicată de prezenţa
maghiară. În plus, neofiţii au căutat dialogul direct cu papalitatea, evitând inter-

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$.

medierea împăratului şi a arhiepiscopiei de
Maienţa…

Poziţia lor le-a transformat în interlocutori ideali ai Sfântului Scaun în lupta
cu Imperiul, care a generat reacţii xenofobe
în raport cu germanii şi în spaţiul italian.
Imaginea unui ev mediu creştin, în care
diferenţele între popoare se reduc la aspecte lingvistice sau la certuri ale regilor,
trebuie nuanţată prin apelul la înseşi mărturiile unor prelaţi, implicaţi într-o formă
sau alta în evenimentele vremii. Astfel, percepţia asupra maghiarilor nu se îmbunătăţise prea mult în mediile ecleziastice
germane, devreme ce Otto de Freissing
nota la un secol şi jumătate de la
creştinarea Ungariei că aceasta este locuită
de monştrii cu înfăţişare umană.
În aceeaşi notă, cronistica maghiară invocă faptele de arme ale ungurilor în
luptele cu Imperiul din prima jumătate a
secolului al XI-lea. Atitudini similare sunt
asumate de autorii primelor cronici cehe şi
poloneze. Existenţa unui inamic comun a
dus la formarea unor alianţe temporare, minate însă de forţele centrifuge ale intereselor particulare, care au pus în eşec
tentativele integraţioniste medievale. Este

cazul uniunii ceho-polone, iniţiate pentru
prima oară în anii imediat următori încoronării lui Boleslav Hrobri ca rege al Poloniei
şi reluată sporadic pe parcursul celor patru
secole care au urmat.
În pofida slăbiciuni a noilor structuri
statale, şi a diversităţii lingvistice şi de
credinţă acceptate ca atare de contemporani, micile naţiuni central şi est-europene
sau dovedit suficient de vitale pentru a
rezista în faţa oricăror încercări de asimilare sau de nivelare prin încadrarea în
proiecte politice transnaţionale.

Apariţia unor noi ameninţări cum au
fost invazia mongolă din 1241 sau reluarea
ofensivei islamului odată cu descinderea
turcilor otomani în Europa de sud-est, leau pus în cauză existenţa distinctă şi apartenenţa la Europa creştină, fără a avea un
impact decisiv din acest punct de vedere.
Mai mult decât atât, permanentizarea acestor proximităţi ostile a generat formularea
unui discurs de legitimare cu reverberaţii
în etape cronologice ulterioare. În ambianţa
primului Conciliu de la Lyon, regele ungar
Bela al IV-lea vorbea pentru prima dată
despre ţara sa ca despre finis christianitatis
şi făcea din apărarea sa o cauză comună a
acesteia. Suveranii Unguri, polonezi, urmaţi de cei ai slavilor din sud şi de domnii
români, şi-au definit statele ca porţi ale
creştinătăţii antemurale christianitatis, scuturi sau ziduri de apărare ale acesteia,
apelând la solidaritatea naţiunilor vecine şi
legitimându-şi astfel conduita, chiar în împrejurări discutabile.
O trecere în revistă a genezei naţiunilor
şi statelor central-europene relevă amestecul de forţă şi fragilitate, oscilaţiile între
integrarea în cadrele europene medievale şi
recursul la specificul identitar, dar mai ales
activarea ambelor dimensiuni în serviciul
unor interese de un pragmatism cu sugestii
premoderne.
Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la revista online Acum.tv, unde a îndeplinit rolul
de redactor-șef
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Imigrație în Quebec: Noutăți privind
Programul lucrătorilor calificați
După aproape trei ani în care
Programul de imigrare ca lucrător calificat în Quebec nu a
cunoscut modificări, ministerul provincial al Imigrației a
publicat recent o serie de noi
reguli în baza cărora o persoană care dorește să imigreze în Quebec poate să fie
invitată să facă o cere de selecție în cadrul acestui program.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Recent, au fost publicate
în Gazette officielle du
Québec noi informații
privind declarațiile de interes ale candidaților la
imigrare în provincia
Quebec. Este vorba de
programul ce se adresează lucrătorilor calificați din cadrul sistemului Arrima.
Această platformă a fost creată cu scopul de
a coordona nevoile de mână de lucru din
Quebec cu profilurile candidaților cu mare
potențial de integrare. Este un sistem
asemănător cu Entrée Express la nivel federal, redimensionat pentru interesele
provinciei Quebec.
Arrima este, așadar, un sistem de
gestiune informatică a cererilor de imigrare.
În programul pentru lucrătorii calificați, sistemul Arrima cuprinde trei etape.
Prima etapă presupune completarea online a unui formular în care o persoană care
dorește să imigreze în Quebec își declară

nisterul Imigrației sunt domeniul de
pregătire (maxim 60 de puncte din cele
740), dacă persoana respectivă a obținut o
diplomă în Quebec (maxim 50 de puncte),
dacă a muncit în Quebec (100 de puncte),
dacă a muncit în restul Canadei (30 de
puncte), dacă are o ofertă de lucru validată
(maxim 380 de puncte), caracteristicile
soțului (soției) etc.
Toate aceste criterii vor fi actualizate
periodic, pentru a reflecta nevoile pieței de
muncă provinciale.

Arrima este un sistem asemănător cu Entrée Express la nivel federal, redimensionat pentru interesele provinciei Quebec

interesul de a se stabili aici. În această etapă
candidații furnizează informații privind
școlarizarea, nivelul cunoștințelor de
franceză (engleză) și experiența de muncă.

În a doua etapă, ministerul Imigrației invită candidații a căror profil răspunde cerințelor de moment ale pieței de muncă din
diferite regiuni ale Quebecului. Atragem
atenția asupra faptului că aceste cerințe pot
varia de la un an la altul. Prin urmare, candidații trebuie să urmărească aceste schimbări și să-și actualizeze profilul. De
exemplu, să reînnoiască testele de limbă
franceză (care au o validitate de doi ani) sau
să adauge noi elemente privind experiența
de muncă dobândită între timp, dacă
aceasta este semnificativă.
În cea de-a treia etapă, candidații care
au fost invitați au de completat o cerere de
selecție permanentă și de plătit taxele de
studiu a dosarului. Evaluarea se face după
anumite grupe de criterii, acesta fiind

nivelul la care au fost introduse noi reguli.
● Capitalul uman: un total de 580 de
puncte este acordat candidatului principal,
în funcție de vârstă, nivel de școlarizare și
experiență de muncă, și în urma unei evaluări a nivelului său de cunoștințe în
franceză sau a bilingvismului.
● Măsura în care candidatul răspunde
nevoilor pieţei de muncă din Quebec: un
total de 740 de puncte pot fi acordate candidatului principal în baza acestui grup de
criterii. Pentru aceasta, se determină dacă
mâna de lucru calificată în profesiunea candidatului este în deficit. Se pot considera
diferite situații, ca de exemplu combinația
dintre diagnosticul privind disponibilitatea
mâinii de lucru (100 de puncte din cele 740)
cu educația și durata experienței de muncă
și/sau regiunea Quebecului unde candidatul
vrea să se instaleze. Sunt preferați cei ce vor
să se stabilească în afara Montrealului sau a
orașului Quebec (vorbim deci de regionalizare).
Alte criterii luate în considerare de mi-

Se deschide așadar o nouă etapă a imigrației în Quebec pentru categoria travailleurs qualifiés. Exigențele sunt mari și
pentru ca un candidat să-și pună toate
șansele de partea sa este bine să facă o evaluare preliminară prin care să vadă punctajul obținut și, eventual, să-l amelioreze.
Aceste evaluări trebuie făcute cu răbdare
(sunt o mulțime de condiții secundare) și cu
realism. Vor fi invitați să continue demersurile doar cei care răspund cel mai bine criteriilor enumerate anterior și deci fiecare
detaliu contează, putând ajuta sau defavoriza un candidat.

Încheiem cu o altă noutate: la 1 iulie
2021 s-au anunțat noi facilitați privind înscrierea la cursurile de franceză pentru
diferite categorii de persoane. Sunt oferite
cursuri atât pentru cei aflați deja în Quebec,
cât și pentru cei din afara Canadei, iar o
bună parte dintre aceste cursuri sunt subvenționate. Detalii la: www.immigrationquebec.gouv.qc.ca - Cours de français: plus
de personnes admissibles, plus d’aide financière et des démarches simplifiées pour
la clientèle!
Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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LEOPOLD LINCA

www.accentmontreal.com

NOTAR

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la
un pret imbatabil, just si rezonabil
■ Cumparari de case, apartamente

■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii -

si terenuri

■ Refinantari / finantari ipotecare
■ Testamente, mandate in caz de

decor special amenajat
■ Certificari / autentificari
de documente / semnaturi

incapacitate, procuri diverse

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary

Contactati-ne si o sa va convingeti de calitatea serviciilor noastre!

438.383.3116

notairelinca@gmail.com

www.notairelinca.com
438-382-3506
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7
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LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046
SPECIALITATI
ROMANESTI

► Mititei si carnati
► Carne marinata

► Mezeluri preparate in

laboratorul propriu

Charcuterie
Fairmount
RETETELE LUI IONCI

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

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

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 5 14.508 .8 880 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

www.accentmontreal.com
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Maia Pacaleu: „Fericirea ne face frumoase, iar
gândirea pozitivă ne asigură armonia cu lumea din jur”
jate și accesibile, îi place cum se simte aici
familia ei. La început avea obiecții față de
sistemul medical din Quebec. Asta până a
avut nevoie de servicii urgente. A avut trei
intervenții chirurgicale în cele mai bune
condiții și asta a făcut-o să-și schimbe
opinia.
Dacă ar fi fost să poată schimba ceva în
viață, ar fi venit în Canada în primul an de
căsătorie, adică în 2004.

Maia Pacaleu alături de soțul Oleg și fiul Ștefănel.

Maia Pacaleu este o specialistă apreciată în materie de manichiură, micropigmentare și nu numai, și o persoană
respectată în comunitatea de limba română
din Montreal și Laval. Pe lângă ocupația sa
de bază în domeniul esteticii, Maia are și
alte preocupări, la fel de interesante și unele
chiar neobișnuite. Cine este Maia Pacaleu,
de unde vine, care îi este parcursul personal
și profesional, aflați în cele ce urmează.

Copilăria. S-a născut în satul Sculeni,
raionul Ungheni, Republica Moldova.
Mama sa, contabilă în sat și tatăl, inginer,
s-au căsătorit devreme. Maia a apărut pe
lume când mama avea puțin peste 17 ani,
iar bunica avea doar 39. Și pentru că părinții
Maiei, tineri fiind, au dorit să-și continue
studiile, să capete o profesie, cea care s-a
ocupat mai mult de educația sa a fost
bunica, sau, cum o numea Maia cu
dragoste, Băbica.
Băbica avea trei copii mari, printre care
și mama Maiei, astfel că Măiuța a fost crescută ca al patrulea copil în familie. De
bunică sunt legate cele mai frumoase amintiri din copilărie ale Maiei și bunica i-a format caracterul vesel, comunicativ, deschis
spre lucruri noi, spre activități neașteptate.
La 6 ani ea fost cea care i-a pus croșetul în
mână, iar la 13 ani Maia a realizat primele
sale lucrări la comandă.

Dragostea. Familia. Cu soțul Oleg a făcut
cunoștință la facultate. Maia făcea management, Oleg era la finanțe și contabilitate.
Erau în anul patru. Povestea lor de dragoste
a început fulgerător. După ce s-au întâlnit
la un picnic, Oleg i-a propus prietenia, iar
peste o lună și jumătate a urmat propunerea
de căsătorie. Propunere refuzată de Maia
care încă nu se gândea la măritiș. Însă Oleg
nu era dintre cei care se lasă bătut cu una-cu
două. Peste încă o luna și jumătate, Oleg a
repetat propunerea. „Eu nu am timp să te
aștept, vreau să te descopăr acum”. De data
aceasta Maia a acceptat și așa a început
pentru ei o nouă viață, plină de dragoste și
de împliniri.
Sunt de aproape 18 ani împreună. Maia
recunoaște că Oleg este marea dragoste a
vieții sale și crede cu tărie că dragostea și
respectul reciproc sunt cruciale pentru o

familie trainică. „Oleg este prietenul meu
cel mai bun”, spune Maia. Lui îi spune secretele, el e cel care știe s-o susțină la
nevoie, cu vorba și cu fapta. Maia glumește:
„jumătate din ce-i spun nu aude, iar jumătate uită pe loc, așa că nu mă tem că va
povesti cuiva secretele mele”.
Pentru Maia dragostea înseamnă
dăruire. Oleg a devenit parte din ea, e sufletul-pereche, e jumătatea ei cea mai puternică. Dacă pe fiul Ștefănel l-a născut
pentru viitoarea lui dragoste, Oleg a fost
născut pentru ea, consideră Maia. Îi spune:
„te rog frumos, după reîncarnare să mă
găsești, să mă căsătoresc tot cu tine”.
Maia are un mare respect față de pasiunile lui Oleg pentru sport, modul sănătos de
viață, activitățile din sfera imobiliarelor.
Ștefănel merge pe urmele tatălui și are un
viitor strălucit, crede Maia.

Canada. În Canada soții Pacaleu au venit
în 2011. Aici Maia se simte acasă, aici s-a
regăsit. Au o casă frumoasă, se înțeleg bine
cu vecinii din cartier, iar Maia are o mare
plăcere să-i servească cu pâine proaspăt
scoasă din cuptor. Își amintește de un vecin
mai ursuz care nu vorbea cu nimeni de pe
strada lor. Oleg, ori de câte ori îl vedea,
oprea mașina, ieșea, îl saluta, îi strângea
mâna, îl întreba de sănătate. Maia îi ducea
pâine proaspătă. Acum vecinul le este un
bun prieten. Și așa e cu toți vecinii.
Desigur, primii ani au fost mai grei. În
țară Oleg câștiga bine, a fost manager, apoi
director și nici Maia nu se descurca rău cu
serviciile de manichiură. Aici a trebuit s-o
ia de la zero: au făcut menaj, livrări, vânzări
etc. Dar nu regretă nimic și ar lua-o de la
capăt dacă ar fi nevoie.
Ce apreciază Maia în Canada? Îi plac oamenii binevoitori, societatea în ansamblu.
Au fost primiți aici cu inima deschisă. Au
fost susținuți din capul locului, chiar dacă
nu vorbeau franceza foarte bine. Maia compară sistemul canadian de imigrare cu cel
din Republica Moldova și nu crede că imigranții ar fi primiți la fel de bine de societatea de acolo. Chiar dacă mai făcea greșeli
de limbă, a avut mereu parte de înțelegere și
răbdare din partea localnicilor.
Îi plac, de asemenea, parcurile amena-

Profesia. Manichiura. Pasiunea pentru îngrijirea unghiilor și manichiură i-a fost insuflată de mătușa sa. Era copilă când a venit
la Chișinău de la țară, la mătușa Lilia.
Aceasta s-a uitat la unghiile ei și i le-a
curățat, spunându-i că pentru o fetiță este
extrem de important să aibă unghiile curate
și îngrijite. Procedura curățării unghiilor și
efectul acesteia asupra felului cum arată
mâinile au impresionat-o nespus pe Maia,
care de la 10 ani își îngrijește unghiile singură. În anii studenției deja făcea
manichiura tuturor colegelor sale. Nu
câștiga mulți bani din asta, era mai mult o
pasiune, un talent special. Lui Oleg îi
plăcea această calitate a Maiei, de a avea
mâinile și unghiile îngrijite, și a susținut pasiunea ei pentru manichiură. La început familia avea probleme financiare, ca orice
cuplu tânăr. Lucrau ambii, fără pauză. În ultima lună de sarcină, soții Pacaleu au plătit
ultimii 90$ pentru apartament, pentru că
Maia dorea să nască fără datorii. La șase
zile după venirea pe lume a lui Ștefănel,
Maia a reînceput lucrul. Activitatea preferată a scos-o din depresia postnatală. Astăzi
are o experiență de 16 ani de când câștigă
bani din manichiură.
Micropigmentarea. Maia nu e omul rutinei. În Canada a descoperit o nouă direcție
care îi aduce o mare satisfacție: micropigmentarea. Aceasta constă în introducerea
unui pigment în stratul superficial al pielii.
Este un machiaj semi-permanent, efectuat
în zona sprâncenelor, a buzelor sau a
pleoapei, cu scopul de a oferi chipului armonie și de a evidenția trăsăturile frumoase.
Maia nu s-a oprit însă la procedurile de
bază, adică la sprâncene, pleoape sau buze,
ci a mers mai departe, învâțând să pună și
culoare în obraji. După procedura de micropigmentare clienta arată natural, nici nu
se vede că i-a fost aplicată o tehnologie specială.

Relația cu clientele. Maia este conștientă
de punctele sale tari: pasiunea pentru profesie și relația cu clientela, bazată pe calificare, încredere și respect reciproc. Ea
consideră că fiecare dintre clientele sale e o
persoană extrem de importantă și deosebită.
Ar putea scrie o carte întreagă cu istorii
feminine interesante. Dar secretele împărtășite de către cliente rămân taine la care
nimeni nu are acces. Maia e conștientă că
profesia ei nu îi conferă doar rolul de specialist în manichiură sau micropigmentare,
ci și de psiholog sau terapeut în comunicare. Vizita la Maia este dublu apreciată de
cliente, care venind pentru frumusețe pot și
să-și povestească trăirile, să scape de stres,

să facă schimb de opinii pe cele mai diferite
teme. Își amintește de un caz cu o clientă
care era stresată că luase o amendă mare.
Maia i-a zis zâmbind: „spune-i mulțumesc
Domnului că ți-a luat în bani”. Au râs
amândouă, iar clienta și-a revenit din stres
pe loc.
Venind la Maia, femeile se simt altfel.
După o oră de proceduri arată bine și se
simt frumoase pentru ele însele și pentru cei
din jur.

Happy. Dacă tot am vorbit de caracterul
inovator al Maiei, iată o altă latură a firii
sale. Întrebată unde se vede peste cinci ani,
Maia și-a destăinuit visul: vrea o casă mai
departe de oraș, la munte, unde să crească
câini de casă, iar în oraș să vină pentru a
face manichiură și micropigmentare clientelor sale, ca să nu le ducă dorul.
Pasiunea sa pentru câini s-a născut cu
câțiva ani în urmă, când în familia lor a
apărut Happy, o dulceață de Shih Tzu care
astăzi e membru plenipotențiar al familiei
Pacaleu și le aduce tuturor multă bucurie.
Ocupându-se de Happy, Maia și-a descoperit pasiunea pentru câinii de casă. Vrea
să devină educator part time pentru rasele
Shih Tzu, MaltiPoo, Bichon Maltais și
Yorkshire. Astăzi prietenii care au nevoie să
plece undeva îi lasă în grijă cu toată încrederea cățelușii pentru perioade scurte.

Timpul liber. Care timp liber? Atunci când
ai atâtea activități, una mai captivantă decât
alta, nu simți cum trece ziua. Comunicarea
cu familia, cu clientele și cu prietenii patrupezi o ajută să-și încarce bateriile și să
fie mereu plină de energie.
Întrebată ce carte citește acum, Maia recunoaște că nu are timp de lecturi
tradiționale, dar ascultă cu plăcere cărți
audio. În timpul unor munci mai complexe,
precum cusutul plapumelor, Maia ascultă
cărți ce țin de dezvoltarea personală, de
subconștient, de comunicare. Cărțile preferate: Dale Carnegie „How to Stop Worrying and Start Living” și John Kehoe „Mind
power”.
Care este relația Maiei cu mediul online? Foarte bună. Youtube este un izvor
permanent de informație, iar pagina sa de
pe Facebook, Pose D'Ongles Montréal
Maia, îi oferă plăcerea comunicării cu un
cerc larg de prieteni în clipele când nu este
cu vreo clientă.

Sfaturi prețioase. Sfaturi prețioase de la
Maia pentru doamne și domnițe: aveți grijă
de sufletul vostru, fiți împăcate cu voi
înșivă și cu lumea din jur, iertați și iertațivă. Zâmbiți dimineața când vă uitați în
oglindă, apoi zâmbiți-le celor din jur. Și veți
vedea cât de frumoasă este viața și ce bucurii vă poate aduce fiecare clipă. Fericirea
se citește în ochii femeii și o face să fie frumoasă. Iar Maia vine doar să scoată în evidență această frumusețe, oferind cu toată
dragostea servicii calificate. „Fericirea ne
face frumoase, iar gândirea pozitivă ne
asigură armonia cu lumea din jur”, iată
crezul Maiei Pacaleu.
Acesta este un material publicitar.
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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

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
Fabricant de produse naturale
* Tincturi
* Unguente
* Siropuri
* Capsule

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *

Birourile noastre sunt situate la

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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

Administratori români

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

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.

51 4 . 2 40 . 4 9 40 * w w w. n a t u r a z o n e . n e t * h e r b o r i s t e l a v a l @ g m a i l . c o m

SOS INFIRMIÈRE

DREPT
MATRIMONIAL

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

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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PLANTE MEDICINALE

Menopauza și plantele medicinale
tonică, nutritivă, emolientă și antidepresivă;
● Sunătoarea (Hypericum perforatum) de
la care folosim părțile aeriene și care are o
acțiune antiinflamatoare, astringentă și
sedativă.

ELENA NIGAI
Naturazone.net

Menopauza poate fi un
mare dar în viața unei femei,
o eliberare și o inițiere.
Vârsta medie a menopauzei
este de 50 de ani, însă simptomele pot apărea mult mai
devreme și diferă în funcție de particularităţile fiecăreia. Pe lângă schimbări psihologice, menopauza este însoțită și de
schimbări hormonale care pot duce la
apariția unor simptome neplăcute.
Cel mai frecvent asociate cu menopauza
sunt bufeurilor, declanșate de eliberarea
bruscă de hormoni în sânge. Ele apar pentru
că sistemul glandular caută echilibru, deci
se adaptează.

Alte simptome datorate schimbărilor
fiziologice declanșate de menopauză sunt:
palpitații cardiace, variații ale tensiunii arteriale, menstruații neregulate uneori însoțite de sângerări abundente, uscăciunea și
subțierea mucoasei vaginale, nevroză, depresie, insomnii, dereglări ale sistemului digestiv și chiar probleme legate de
schimbarea imaginii de sine. De asemenea,
are loc și o scădere a troficității uretrei și a
căilor urinare, din cauza căreia pot apărea
infecții urinare frecvente sau incontinență
involuntară la efort.

Gențiana, alături de mielărea, ignama sălbatică, ovăz și sunătoare intră în compoziția unui
amestec ce poate ajuta la combaterea bufeurilor cauzate de menopauză.

După instalarea menopauzei cel mai
frecvent auzim de osteoporoză, adică o rarefiere a masei osoase. Aceasta se datorează, printre altele, lipsei estrogenilor care
mențin densitatea minerală. Se poate produce și o scădere a acidității în stomac, din
cauza căreia fierul și calciul sunt absorbite
mai greu.
Pentru a controla sau chiar înlătura din
efectele menopauzei este necesar să
acordăm atenție regimului alimentar, dar și
plantelor medicinale. Exercițiile fizice sunt
și ele foarte importante.
Iată un amestec util care poate ajuta cor-

pul să se echilibreze și să se adapteze la
schimbări. El poate diminua destul de repede severitatea și frecvența bufeurilor:
● Mielărea (Vitex agnus-castus) de la care
folosim fructele și care are un efect tonic
asupra organelor reproducătoare;
● Ignama sălbatică (Dioscorea villosa) de
la care folosim rădăcinile, cu un efect antispasmodic, antiinflamator, antireumatic;
● Gențiana (Gentiana acaulis) de la care
folosim rădăcinile și rizomii și care are o
acțiune tonică, astringentă și de stimulare;
● Ovăzul (Avena sativa) de la care folosim
planta înainte de a produce semințe. Datorită compușilor săi, ovăzul are o acțiune

BROSSARD

BALKANI
www.ba lka ni.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

Acest amestec se poate consuma de trei
ori pe zi, timp de câteva luni. Dacă apar și
alte simptome, cum ar fi palpitații sau
hipertensiune arterială, atunci putem înlocui
sunătoarea cu talpa gâștei.
Amestecul fiind unul general, este posibil să fie nevoie de integrarea și a altor
plante care să amelioreze diversele probleme asociate menopauzei și care să permită organismului să ajungă la un nou nivel
de funcționare și integrare hormonală.
Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau terapeutului înainte de a începe orice cură naturistă, pentru a beneficia din plin de
efectele extraordinare ale ingredientelor pe
care le folosiți și a le evita pe cele potențial
adverse.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Naturopați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514-2404940.

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 ru l la :
ba lka ni. ca
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Mituri privind sănătatea ochilor
mai puternice nu determină ochii să se
„ajusteze” la acel nivel. Putem purta
ochelari de citit cu dioptrii mai mari sau
mai mici, în funcţie de distanţă. De exemplu, putem folosi dioptrii mai mari pentru
a citi ziarul decât pentru a lucra la computer.

Aproape un sfert dintre adulţii continentului nord-american au probleme cu
văzutul de aproape şi toţi cei peste 40 de
ani au dificultăţi în a citi scrisul mărunt şi
a vedea în lumină slabă. Deşi majoritatea
oamenilor înţeleg că vârsta constituie principala cauză a slăbirii vederii, multe mituri
persistă pe acest subiect. Iată ce spune Harvard Health Publishing despre ochi şi sănătatea acestora.

Mitul #1: Statul prea aproape de TV
strică ochii.
Poate pe vremuri, în anii 40, când televizoarele emiteau un nivel de radiaţii

destul de ridicat, dar nu în zilele noastre,
afirmă dr. Brett Levinson de la University
of Maryland School of Medicine. În ziua
de azi putem sta efectiv cu nasul în televizor fără să păţim nimic la ochi. E posibil
însă să ne alegem cu o durere de cap dintro astfel de experienţă, căci ochii noştri nu
sunt adaptaţi pentru văzul prelungit la aşa
o scurtă distanţă, dar cam asta ar fi totul.
Vederea nu ne va fi afectată.
Mitul #2: Folosirea ochelarilor de citit
cu dioptrii mai mari decât avem nevoie
slăbesc vederea.
Din nou, realitatea este că nu, lentilele

Mitul #3: Ecranele computerelor fac
rău ochilor.
Utilizarea unui computer nu afectează
ochii. Totuși, statul cu ochii în calculator
toată ziua poate contribui la oboseala
acestora - și la instalarea unei stări de
oboseală în general. De aceea este bine să
reglați luminozitatea ecranului astfel încât
să nu fie prea intensă, prea dură pentru
ochi.
De asemenea, persoanele care petrec
mai mult timp în faţa computerului pot
avea ochii mai uscaţi, deoarece, atunci
când lucrăm la calculator, avem tendinţa
să clipim mai puţin de o dată la fiecare 10
secunde, ceea ce nu e suficient pentru a lubrifia ochii. Prin urmare, luaţi cel puţin o
dată pe oră o pauză de ochi, în care, timp
de un minut, îndreptaţi-vă privirea spre un
obiect mai îndepărtat, clipind des. Acest
mic exerciţiu vă va menţine ochii hidrataţi
şi va tăia din oboseală.
Mitul #4: Exercițiile oculare vor întârzia necesitatea purtării ochelarilor.
Exercițiile pentru ochi nu vor îmbunătăți sau păstra vederea și nu vor reduce nevoia de ochelari. Vederea depinde
de mulți factori, inclusiv de forma ochiului și de sănătatea țesuturilor oculare, care
nu pot fi modificate în mod semnificativ
cu exerciții.

E b i n e s ă ex e r s ă m c â n d s u n t e m b o l n a v i ?

Foarte mulţi oameni cred că o bună
modalitate de a scăpa de o răceală este
exerciţiul viguros pentru a transpira şi astfel a „elimina” boala. În realitate, exerciţiul
fizic viguros face mai mult rău decât bine
când suntem răciţi şi cel mai bun lucru este
să-l evităm.
Specialiștii sunt de părere că activitatea
fizică normală, de intensitate moderată,
poate revigora sistemul imunitar. Cuvântul
cheie este „moderată” - o plimbare în pas
alert, de exemplu, cu circa 100 de paşi pe
minut.
În ceea ce priveşte exerciţiul în forţă,
solicitant (ca alergatul pe distanţe mari),
studiile medicale au arătat că acesta face ca
timp de 24 de ore sistemul nostru imunitar
să funcţioneze mai puţin eficient şi prin urmare, organismul să fie mai puţin capabil
să lupte împotriva răcelii şi a infecţiilor.
Dacă aveţi temperatură, ridicarea acesteia
şi mai mult vă poate agrava starea. Pe scurt:
exerciţiul fizic atunci când vă simţiţi pe
punctul de a răci vă va accelera tranziţia
accentmontreal.com

Într-un Quebec plin de accente

Mitul #5: Cititul la lumină slabă slăbește
vederea.
O lumină proastă nu afectează vederea, însă obosește mai repede ochii. Cea
mai bună poziționare a unei lămpi de citit
este în așa fel încât lumina să cadă pe pagina de citit, nu peste umăr. O lampă de
birou cu un abajur opac, îndreptată direct
către materialul de lectură este cea mai
bună soluție. Un bec peste umăr produce o
lumină supărătoare, ceea ce face mai dificilă vizualizarea materialului de lectură.

Mitul #6: Consumul de morcovi este
bun pentru ochi.
Aici există un adevăr. Morcovii conțin
vitamina A care este benefică pentru sănătatea oculară. Dar fructele proaspete și
legumele cu frunze de culoare verde închis, care conțin mai multe vitamine antioxidante precum C și E, sunt și mai bune.
Vitaminele antioxidante pot ajuta la
protejarea ochilor împotriva cataractei și a
degenerescenței maculare determinate de
înaintarea în vârstă. Dar consumul de
legume sau luarea unor suplimente care
conțin aceste vitamine nu va preveni sau
corecta probleme de vedere de bază, cum
ar fi miopia sau hipermetropia.
Mitul #7: Este bine să nu purtați
ochelari tot timpul. O pauză de la
ochelari sau lentile de contact permite să
vă odihniți ochii.
Dacă aveți nevoie de ochelari pentru
distanță sau lectură, folosiți-i. Încercarea
de a citi fără ochelari va forța ochii și îi va
obosi. Purtarea ochelarilor nu înrăutățește
vederea și nu duce la nicio boală oculară.

ACCENT MONTREAL

spre boală şi va spori severitatea simptomelor.
Așadar, un exerciţiu uşor nu face rău
(ieşitul la plimbare cu câinele, de exemplu),
însă cel mai important lucru este să vă ascultaţi propriul organism. Dacă vă simţiţi în
stare, nu e nicio problemă să faceţi un pic
de mişcare care să nu vă obosească prea
tare sau să vă facă să transpiraţi. În orice
caz, nu mergeţi la sală, unde riscaţi să-i îmbolnăviţi şi pe alţii şi, dacă practicaţi exerciții viguroase, nu vă reapucaţi de ele prea
repede. Acordaţi-vă un minim de 48 de ore
după ce vă trece febra pentru a nu risca întoarcerea bolii.
Un alt bun criteriu pentru a evalua intensitatea exercițiilor pe care le puteți face
este localizarea simptomelor. Dacă ele sunt
mai sus de gât - congestie nazală, strănut,
dureri de gât - e OK să faceți mișcare la un
nivel moderat. Dacă ele se situează mai jos
de gât - tuse, dureri corporale, febră și
oboseală - atunci este bine să nu depuneți
ACCENT MONTREAL
efort.
face diferenţa

14 GRANI ELE GÂNDIRII

Vineri 23 iulie 2021 ■ PAG. 14

SCEPTICUS

Grafologia numea „Le Journal de l'Autographe”, iar
din momentul apariției sale grafologia a devenit populară în Franţa unde este și azi, în
genere, considerată drept ştiinţă autentică.

Grafologia încearcă să determine trăsăturile de personalitate, aptitudinile, talentele, ba chiar şi destinul unei persoane folosind analiza
scrisului de mână.

Poate analiza scrisului de
mână să ofere informaţii despre personalitatea, viața şi
aptitudinile autorului?

Se poate ca felul în care rotunjim
literele, spaţiile lăsate între cuvinte, liniuţa
de la t-uri ori punctul de pe i-uri să spună
ceva despre intenţiile sau gândurile noastre? Pentru unii grafologia este o ştiinţă
exactă şi în baza ei iau importante decizii
de viață sau business; pentru alţii ea nu
este altceva decât pseudoştiinţă, fără nicio
valoare practică. Să vedem, așadar, ce are
de spus ştiinţa despre grafologie.
Primul lucru care trebuie menţionat
este faptul că există trei tipuri de analiză a
scrisului de mână şi de aceea este foarte
important să ştim la care anume ne referim.
Primul tip este folosit în medicină, de
obicei în neurologie, pentru a diagnostica

boli precum Parkinson, în care funcţia motorie este afectată iar aptitudini sofisticate
precum scrisul se degradează. Analiza
scrisului unei persoane este în acest caz o
metodă perfect legitimă care poate contribui la stabilirea unui diagnostic.
Al doilea tip se referă la analiza medicolegală a unui document, cunoscută sub numele de grafoscopie, care încearcă să
stabilească autenticitatea unui înscris sau a
unei semnături/autograf. Metoda include nu
numai o analiză chimică a hârtiei şi a cernelii, ci şi comparaţii între o mostră autentificată a scrisului şi respectivul document,
pentru a afla dacă au fost scrise de aceeaşi
persoană.
Este important de menţionat că un specialist în grafoscopie nu va trage niciodată
concluzii despre personalitatea autorului,
acesta fiind domeniul de interes al celei dea treia metode de analiză a scrisului de
mână: grafologia. Ea încearcă să determine
trăsăturile de personalitate, aptitudinile, tal-

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

Tel: (514) 376 3371
accentmontreal.com

Fax: (514) 376 3377
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entele, ba chiar şi destinul unei persoane
folosind analiza scrisului de mână.

Privind grafologia cu ochi sceptici o
putem include în aceeaşi grupă cu astrologia sau chiromanţia. În general, ea este descrisă drept o metodă complet neştiinţifică,
foarte apropiată de ceea ce fac clarvăzătorii:
orice afirmație ce se dovedește a fi corectă
este de fapt o presupunere norocoasă sau o
interpretare a unor informații primite de la
subiect - legate de conţinutul textului scris
ori aspectul şi comportamentul subiectului,
dacă acesta este prezent în timpul analizei.
Pe scurt, rezultatele evaluării ştiinţifice a
grafologiei sunt covârşitor negative.
Să începem cu o mini istorie a acestui
domeniu. Deşi primele idei legate de
grafologie au apărut în urmă cu mai multe
secole, cel care a inventat termenul şi a
publicat prima descriere formală a metodei
a fost arheologul și preotul francez JeanHippolyte Michon, în 1871. Cartea se

Răspândirea grafologiei pe scară largă
se datorează însă, în mod surprinzător, unui
grup german de mistici păgâni denumiţi
Munich Cosmic Circle, activ la începutul
secolului XX. La circa 20 de ani de la
apariţia cărţii lui Michon, trei membri ai
grupului, sculptorul Hans Busse, psihiatrul
Georg Meyer şi în mod special filozoful
Ludwig Klages, au format Deutsche
Graphologische Gesellschaft (Asociaţia
Grafologilor Germani). Klages a continuat
să publice până prin anul 1950 și este considerat de mulți drept părintele grafologiei
moderne. Deşi metoda Klages pare extrasă
din psihologie, ea se bazează în mare măsură pe ideile acestuia despre antropologie
şi pe respingerea religiilor majore. Klages
a fost, de asemenea, un antisemit notoriu.
Pe scurt, prin grafologie Klages încerca să
estimeze dacă o anumită persoană era
corect afiliată păgânismului german veritabil, cu tot ceea ce vă puteți închipui că
însemna acest lucru.

În ziua de azi, majoritatea grafologilor
nu au nicio legătură cu rasismul sau
ocultismul şi consideră că ceea ce fac se
bazează pe principii ştiinţifice solide. În
multe ţări există asociaţii profesionale ce
oferă o spuză de legitimitate. În rândurile
practicanților grafologiei circulă următoarea maximă: „Analiza scrisului de mână
este de fapt analiza creierului”, ceea ce sună
oarecum adevărat; mişcările mâinii sunt în
mod evident controlate de către creier, iar
creierul este sediul trăsăturilor de personalitate. Dar în ultima jumătate a secolului
XX, când psihologia şi neurologia s-au maturizat ca ştiinţe, s-a descoperit că aceste
asocieri nu sunt neapărat valide. Aptitudinea de a juca baseball nu determină
genul muzical preferat; urmând aceeaşi logică, nici personalitatea nu poate să
afecteze scrisul de mână. În cazul unei persoane care scrie numai cu litere de tipar,
grafologia ar putea trage concluzia că
aceasta încearcă să ascundă cine este. Motivul poate fi însă mult mai simplu, şi
anume că persoana respectivă este caricaturist sau creator de benzi desenate şi acesta
este modul în care s-a obişnuit să scrie.
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ştiinţă ori pseudoştiinţă?
puteau fi aplicate oricui: a spus că sunt inhibat în anumite domenii şi dezinvolt în
altele; că sunt extrovertit, dar nu las întotdeauna oamenii să se apropie de mine; că
am o latură secretă, că îmi place muzica,
arta, actoria. A spus că sunt analitic. Sunt
impulsiv, dar de multe ori ezit. Am parte
de suişuri şi coborâşuri.”
În caz deci că vă întrebaţi cine este
Ken Feder: este un tip cu suişuri şi
coborâşuri căruia îi place muzica.

Grafologia încearcă să se delimiteze de alte tehnici divinatorii folosind ideea ce pare plauzibilă că analiza scrisului este de fapt analiza
creierului. Altfel spus, caracteristicile creierului se vor manifesta în felul în care acesta controlează mişcările mâinii. Pretenţia este însă
la fel de neştiinţifică ca toate celelalte.

Asemenea neajunsuri ale grafologiei
au fost analizate mai îndeaproape pe măsură ce ea a devenit tot mai importantă în
lumea afacerilor şi a tribunalelor, în special în Franţa şi Israel. Între 70 și 91% din
companiile franceze folosesc o formă de
grafologie la angajare şi circa 5.000 de
companii fac acelaşi lucru în SUA. Ceea
ce complică şi mai mult lucrurile în aceste
ţări este faptul că există foarte multe asociaţii și societăți de grafologie aflate în
concurenţă, a căror metode nu sunt standardizate. Doi grafologi din şcoli diferite
vor obţine probabil rezultate diferite în
analiza aceluiaşi subiect, motiv pentru
care ştiinţa a încercat să facă lumină
testând grafologia. Rezultatele nu au fost
încurajatoare pentru cei care practică
această meserie.

În cartea sa „The Write Stuff” dr.
Barry Beyerstein a rezumat munca lui
Geoffrey Dean, cel care a efectuat probabil cel mai extins studiu al lucrărilor despre grafologie realizat vreodată. Dr. Dean
a făcut o metaanaliză a circa 200 de studii.
El a arătat că grafologii nu au reuşit să
demonstreze validitatea sau seriozitatea
profesiei lor privind prezicerile legate de
capacitatea de muncă, aptitudinile sau personalitatea cuiva. Grafologia a eşuat deci
potrivit standardelor pe care un real test
psihologic trebuie să le îndeplinească
înainte de a putea fi recomandat în mod
etic pentru uzul pe scară largă. Dean nu a
găsit nicio şcoală de grafologie care să
obţină rezultate mai bune decât alta… De
fapt niciun grafolog, indiferent de afilierea
sa, nu a fost capabil să obţină performanţe
mai bune decât un amator care face pre-

supuneri în baza aceluiaşi material. În
marea majoritate a studiilor, niciun grup
nu a depăşit rezultatele obţinute în mod
aleatoriu.
Iată câteva din concluziile specifice la
care s-a ajuns în aceste studii.
■ În 1976: Analistul nu a putut să prezică
cu acurateţe personalitatea autorului din
analiza scrisului său de mână.
■ Anul 1977: Nu a fost găsită nicio
dovadă referitoare la validitatea semnelor
grafologice.
■ Anul 1978: Rezultatele nu susţin afirmaţia cum că cele trei criterii de evaluare
ale scrisului de mână ar reprezenta indicii
valide ale extroversiunii.
■ Anul 1983: Deși literatura legată de
acest subiect suferă din cauza unei semnificative neglijenţe metodologice, tendinţa
generală a rezultatelor sugerează că
grafologia nu este o metodă viabilă de
evaluare.
■ Anul 1986: Nu există prea multe dovezi
în favoarea validităţii analizei grafologice.
■ Tot în 1986: Grafologii nu au obţinut
rezultate semnificativ mai bune decât ceea
ce se obţine aleatoriu.
Faptul că nici amatorii, nici grafologii
nu reușesc să obțină rezultate mai bune
decât un model aleatoriu nu este deloc
surpinzător, presupunând desigur cazul
unui test administrat în condiții controlate.
Însă dacă testul nu mai este controlat, ca
de exemplu atunci când un grafolog practică pe cont propriu, brusc apar rezultate
care sună convingător. Iată ce spunea
grafologul francez Catharine Bottiau la
BBC News în 2013: „În mod normal suntem consultaţi după ce clientul a selectat

o scurtă listă cu candidaţii. Candidaţilor li
se cere să scrie de mână o scrisoare de intenţie. Noi examinăm scrisorile şi oferim
sfaturi. De obicei acestea tind să confirme
impresiile culese în cadrul interviului,
analizei CV-urilor, testelor de personalitate şi aşa mai departe.”

În mod clar, atunci când un grafolog
are de analizat o scrisoare de intenţie, personalitatea autorului acelei scrisori nu-i
mai este necunoscută. Oricare dintre noi
poate face observaţii perfect rezonabile
despre autorul unei astfel de scrisori, indiferent dacă ea a fost scrisă de mână sau
la un computer. Literele în sine nu oferă
nimic în plus, astfel încât grafologia este
mai degrabă ornamentală.
Dacă vi se pare că totul sună ca şi cum
ar fi o altă tehnică de divinaţie, precum astrologia sau viziunile extrasenzoriale, aşa
şi este. Renumitul arheolog Ken Feder a
criticat într-un articol reclama făcută
grafologiei în paginile unui ziar. Drept
răspuns, o grafologă i-a oferit o consultanţă telefonică gratuită, în speranţa că-l
va convinge. Feder i-a trimis acesteia o
mostră cu scrisul său de mână şi apoi a
descris experienţa: „Ceea ce a urmat a fost
un exemplu perfect de mentalism.
Grafologa mi-a spus că nu va vorbi decât
ea și că eu pot comenta analiza numai la
final, dar nu a fost aşa. S-a oprit tot timpul
cerându-mi părerea despre felul în care se
descurcă şi încercând să obţină reacții.
Conştient sau nu, a făcut ceea ce fac majoritatea mentaliştilor: a spus lucruri flatante despre mine - că sunt foarte
inteligent, senzual şi artistic. Afirmaţiile
au fost absolut corecte, pentru că practic

Este posibil însă ca motivul pentru
care grafologia este permanent sortită
eşecului să nu aibă legătură cu faptul că sa dovedit inutilă, ci mai degrabă cu un
obstacol logic legat de conceptul său de
bază. La conferinţa CSICOP din anul
1988, Robert Basil (pe atunci doctorand)
l-a întrebat pe dr. Beyerstein dacă adevărata problemă nu este cumva faptul că
grafologia încearcă să cuantifice ceva ce
nu poate fi cuantificat. Iată ce a răspuns
bunul doctor: „Încercarea de a defini personalitatea este o ambiţie prostească.
Mulţi psihologi pun la îndoială ideea unui
„nucleu” de caracteristici fixe şi imuabile
existent în mintea umană. Şi atunci nu
putem să nu ne întrebăm: dacă însuşi conceptul de personalitate ca trăsătură umană
inerentă este tot mai dificil de susţinut,
atunci ce ar avea grafologia de măsurat?

Alte tehnici divinatorii precum iridiologia, frenologia, chiromanţia şi astrologia au în cadrul lor diferite școli de
gândire, obligă la ani de pregătire, acordă
atestate scumpe şi eşuează la fel de sonor
atunci când sunt testate în condiţii ştiinţifice. Grafologia încearcă să se delimiteze
de toate aceste tehnici folosind ideea ce
pare plauzibilă că analiza scrisului este de
fapt analiza creierului – altfel spus, caracteristicile creierului se vor manifesta în
felul în care acesta controlează mişcările
mâinii. Din nefericire, pretenţia este la fel
de neştiinţifică ca toate celelalte. Nicio
afirmaţie din lume, oricât de ştiinţific ar
suna, nu va putea masca eşecul unei
metode atunci când ea este analizată întrun cadru ştiinţific.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, în engleză, intitulată „All About Graphology”
de Brian Dunning, a apărut pe skeptoid.com. Scientia.ro este un site de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro
prezintă zilnic articole și știri, are o secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul
.
tuturor pot dona la: www.scientia.ro

16 ȘTIIN Ă & TEHNOLOGIE

Vineri 23 iulie 2021 ■ PAG. 16

Un accelerator de particule pe Lună?
Despre Lună

Redare artistică (Adam Burn) a unei futuriste sfere Dyson în construcție.

Doi cercetători vizionari au mare dintre acestea fiind acceleratorul doar 27 km.
Dacă s-ar putea construi un astfel de
Large Hadron Collider (LHC) de la CERN
propus construirea unui ac- (Geneva).
accelerator, acesta ar avea o energie de
1,000 de ori mai mare decât cea de la LHC,
celerator pe Lună, unul care
ceea ce la ora actuală reprezintă doar un vis
să ajungă la energii de o mie LHC și viitorul
pentru viitoarele acceleratoare. Ar putea fi
acceleratoarelor
studiate aici noi procese care să ne arate
de ori mai mari decât cele de
La Geneva, în 2012, a fost descoperit cum este fizica la energii extrem de mari,
la LHC (Geneva). Realizarea bosonul Higgs, această particulă extrem de de la proprietățile bosonului Higgs, la posice confirmă faptul că mecanis- bila descoperire de noi particule, noi insa este însă de domeniul fan- importantă
mul care dă masă particulelor elementare teracțiuni și poate a unei noi fizici.
teziei, întrucât ar avea nevoie (mecanismul Higgs) este real.
Energia particulelor care se ciocnesc Cât de dificil este?
- printre altele - de o energie la LHC,
fascicule de protoni, este de circa
Este aceasta o propunere realistă? La
13
TeV
–
adică 10 la puterea a 12 electronelectrică extrem de mare.
oră actuală nu prea pare să fie așa. Autorii
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Acceleratoarele
de particule

Pentru studiul legilor
naturii, acceleratoarele
de particule sunt extrem de utile. Cu ajutorul lor, fizicienii
studiază lumea particulelor și legile care o
guvernează. A fost astfel descoperit Modelul Standard al fizicii particulelor elementare, iar cercetătorii au reușit să
înțeleagă că atomii, de exemplu, au o structură extrem de complexă, fiind alcătuiți din
cuarci și electroni.
Primele acceleratoare au fost construite acum mai bine de 70 de ani. La ora actuală, există câteva zeci de mii, mare parte
fiind folosite în medicină, industrie și alte
aplicații utile pentru societate. Cele folosite
în cercetare sunt relativ puține, cel mai

volt. Această energie corespunde la mai
bine de zece mii de ori masa protonului!
Este cea mai mare energie obținută la un accelerator. S-ar putea însă să nu fie suficientă
pentru a descoperi noi particule, precum
cele de materie întunecată.
În acest context se discută construirea
unor noi acceleratoare (lineare sau circulare) cu energii mai mari. În timp ce această
discuție merge înainte, doi cercetători îndrăzneți au făcut o propunere cu adevărat
revoluționară: construirea unui accelerator
pe Lună.

nu prezintă detalii legate de construcția
acestui accelerator. Acesta ar trebui - precum LHC - construit sub solul lunar, deci o
primă problemă ar fi săparea tunelului în
jurul Lunii.
O problemă și mai mare ar fi însă alimentarea cu energie electrică a acceleratorului. Folosind tehnologiile actuale,
acesta ar consuma zeci de Terawatt de
energie electrică. Chiar dacă am pune împreună toate centralele nucleare de pe
Pământ nu am reuși să alimentăm acest accelerator lunar cu energia necesară.

Cei doi oameni de știință de la Duke
University și respectiv CERN au propus
într-un articol publicat recent în arXiv (care
nu este o revistă științifică, ci o bază de date
unde se publică preprinturi) construirea
unui accelerator de particule pe Lună. Acest
accelerator ar înconjura satelitul natural al
Pământului, având deci o lungime egală cu
circumferință sa, de circa 11,000 km - mult
mai mare decât cel de la Geneva, care are

O idee ar fi utilizarea energiei Soarelui cu ajutorul unei sfere în jurul Lunii, precum sfera lui Dyson, care să capteze
energia astrului nostru. Sfera lui Dyson este
o ipotetică megastructură care încapsulează
o stea captându-i o mare parte din energie;
conceptul a fost popularizat de Freeman
Dyson în lucrarea sa Search for Artificial
Stellar Sources of Infrared Radiation din
1960, după ce a apărut în romanul SF Star

Acceleratorul de pe Lună

Sfera lui Dyson

Distanța medie de la Pământ la Lună
este de 384.400 km. Orbita Lunii în jurul
Pământului nu este circulară, ci ovală,
așadar distanța Pământ-Lună variază de
la 363.300 km (perigeu) la 405.500 km
(apogeu).
Masa Lunii este de 7.347 x 1022 kg și diametrul său la ecuator este de 3.474 km,
adică este de aproximativ de 80 de ori
mai ușoară și de aproape patru ori mai
mică decât Pământul.
Luna efectuează o rotație completă în
jurul Pământului în 27 de zile, 7 ore, 43
de minute și 11.6 secunde. În acest interval Luna are patru faze: luna nouă,
primul pătrar, luna plină și ultimul pătrar, care se repetă în 29 de zile, 12 ore,
44 de minute și 2.8 secunde, interval denumit „lună lunară”.
Există mai multe teorii privind formarea
Lunii. Cea mai populară dintre ele spune
că Luna s-a format in urma unui impact
al unei planete de mărimea lui Marte cu
Pământul, acum aproximativ 4.3 miliarde de ani. Alte teorii spun că: Luna sa format în același timp cu Pământul; s-a
separat de Pământ imediat după formarea acestuia; s-a format în altă parte și
a fost atrasă de câmpul gravitațional al
Pământului.
Atracția Lunii față de Pământ scade întrun ritm foarte lent. Astfel, în urmă cu
miliarde de ani, gravitația era suficient
de puternică pentru ca Luna să se
rotească în jurul propriei axe. Atracția
gravitațională a devenit din ce în ce mai
slabă, iar Luna s-a învârtit din ce în ce
mai lent, până când s-a oprit. Așadar
Luna se află doar cu o parte îndreptată
spre Pământ, iar expresia „partea întunecată a Lunii” este incorectă,
deoarece lumina Soarelui cade pe toată
suprafața Lunii în decursul revoluțiilor.
Maker de Olaf Stapledon în 1937. Conceptul propune o explicație despre cum o civilizație avansată ar reuși să-și asigure
necesarul de energie atunci când resursele
de pe propria planetă nu mai sunt suficiente.
În jurul Lunii, o sferă Dyson nu ar fi
însă expusă Soarelui în mod continuu, ceea
ce creează alte probleme.
Totuși, ideea construirii unui acceleator pe Lună ne poate duce la dezvoltarea
unor noi concepte care să fie utile în mai
multe sectoare, precum cel al construirii
unei baze lunare.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.
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OFERTE DE MUNCĂ
Cabinetul dentar dr. Joseph Henry (3882
Van Horne, Montreal) caută o persoană
pentru postul de igenist(ă) dentară. Postul
este permanent, la timp plin sau timp
parțial. Contactați dr. Henry la 514-7392325.

Căutăm ajutor permanent în florărie.
Experiența cu florile nu este necesară, dar
este binevenită. Plata cu cec. Florăria este
online, fără clienți în spațiul de lucru.
Suntem situați la 7532 Chemin Cote-deLiesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru detalii sunați la 514-449-5127.
Grădiniță în mediu familial în zona
Notre-Dame-de-Grâce caută asistentă
(cu sau fără experiență). Contact:
Manuela, 514-758-7681.
Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (RiveSud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.
Caut ajutor în construcții, în special
pentru dulapuri de bucătărie. Experiența
un atu. Detalii la: 514-743-8509.

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

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Calificări: minim 5 ani de experiență, persoană harnică și disponibilă, în bună
formă fizică, spirit de echipă, muncă la
exterior, permis de conducere valid
(posibi-litate de a face parte din echipele
noastre de deszăpezire în timpul iernii).
Postul este la timp plin, permanent, cu
salariu competitiv și asigurare colectivă.
Loc: Montreal și împrejurimi (punct de
întâlnire la Laval). Data de început: imediat. info@genexinc.ca sau 450-9632990 (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).

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 514-7996864 sau expertmenage@bordic.com.

VÂNZĂRI

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Etimologico-semantic al limbii române de
Alexandru Resmeriță, Editura Ramuri,
1924; Mihail Eminescu, Literatura Populară, ediție comentată de D. Murărașu,
ediție antebelică; Titu Maiorescu, Însemnări zilnice (1881-1886), Editura Librăriei
Socec, ediție antebelică; Duiliu Zamfirescu
și Titu Maiorescu în scrisori (1884- 1913),
ediție din 1937, precum și alte volume.
Telefon: 514-502-7315.

IMOBILIARE

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

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

50

.00

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,
electromenajere 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

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

DIVERSE
Donez unui profesor/profesoare de engleză
la început de drum în Canada, manuale de
învățare/predare a limbii engleze, cărțiresurse pentru profesori de engleză și alte
cărți în limba engleză. Tel: 514-502-7315.

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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Luc ian Bute, î n
H a l l o f Fa m e - u l
din Quebec

MARI SPORTIVI ROMÂNI

Lucian Bute

Lucian Bute este una
dintre cele șapte personalități sportive
care în această
toamnă va fi introdusă în Hall of Fameul din Quebec
(Temple de la renommée du Panthéon
des sports du
Québec).
Fostul campion mondial IBF
va intra în Panteonul personalităților sportive din Quebec
alături de Guy Carbonneau
(hochei), Alex Harvey (schi
fond), Caroline Ouellette
(hochei), Marie-Helene Premont (mountain bike), Sonia
Denoncourt (arbitru) și Tom
Quinn (multisport).
Când numele său a fost
anunțat, în luna iunie a anului

accentmontreal.com

trecut, Lucian Bute a declarat
că atunci când a venit din
România în 2003, un tânăr
boxeur ce nu vorbea nici
franceza, nici engleza, nu și-a
putut imagina că într-o zi va
face parte din Panteonul personalităților sportive din Quebec. „Lumea în Quebec m-a
adoptat. Mă simt privilegiat,
sunt fericit și foarte mișcat”, a
mai spus Bute.

Din cauza pandemiei, ceremonia a fost programată anul
acesta, pe 3 noiembrie.

Supranumit Le Tombeur, Lucian Bute a disputat 37 de
meciuri în cariera sa câștigând
32, dintre care 25 prin KO. De
altfel, primele sale 15 meciuri
la profesioniști au fost toate
câștigate prin KO, Bute stabilind astfel un nou record în
boxul canadian. Și-a apărat cu
succes centura de nouă ori,
înainte de a se înclina, în
2012, în fața britanicului Carl
Froch.
ACCENT MONTREAL

JOCURILE OLIMPICE

Jocurile Olimpice de la
Tokyo se anunță a fi cele
mai fiebinți din istorie
Sportivii prezenți la
Jocurile Olimpice se
confruntă cu perspectiva de a concura în
mijlocul unei veri
japoneze cu temperaturi medii în jurul valorii de 30 de grade
Celsius. Se fac deja
diferite calcule și se estimează că această
Olimpiadă va fi cea mai
caldă din
istorie,
potrivit EuroSport.ro.

Comitetul
Internațional
Olimpic (CIO) a avut anumite îndoieli cu privire la temperaturile
din această perioadă încă din
2019, astfel că a exercitat presiuni
asupra organizatorilor pentru a
muta probele de maraton și marș
la Sapporo, la aproximativ 800 de
kilometri de capitala Japoniei,
unde temperaturile sunt mai
scăzute.
În 1964, când Jocurile
Olimpice au fost găzduite tot la

Tokyo, întrecerile au avut loc
toamna, când temperaturile sunt
mai suportabile în capitala
Japoniei. O astfel de opțiune nu a
fost pe masă pentru Tokyo 2020.
Organizatorii au introdus în
schimb măsuri menite să protejeze sportivii de căldură, inclusiv
ventilatoare, corturi de răcire și
înghețată pentru voluntari.

Ca urmare a temperaturilor înregistrate la Tokyo în ultimele
zile, locuitorii au fost avertizați să
nu facă exerciții în aer liber.
Autoritățile emit aceste avertismente ghidându-se după valoarea WBGT - o valoare care

combină măsurători de temperatură, umiditate, vânt și radiație
solară. Atunci când aceasta se
ridică la peste 31 de grade Celsius
(87,8 grade Fahrenheit) se recomandă ca activitățile sportive să
fie oprite. Anul trecut, în același
interval de timp cu Jocurile
Olimpice, au fost emise 13 astfel
de recomandări.
La cele mai mari riscuri din
cauza valului de căldură sunt expuși sportivii de la triatlon și volei
pe plajă. Olimpicii de la volei pe
plajă au vorbit deja despre
condițiile de antrenament, despre
faptul că nisipul este prea fierbinte
pentru picioarele goale.
Reamintim
că
Jocurile
Olimpice de la Tokyo se desfășoară în perioada 23 iulie - 8
august.

11/12 septembrie iar returul pe
18/19 septembrie.
CS Minaur Baia Mare va da
piept cu HC Lokomotiv G. Oriahoviţa (Bulgaria) în turul I al EHF
European Cup. Turul se va juca pe
11/12 septembrie şi returul pe
18/19 septembrie.
Dacă trece de primul tur, Baia
Mare va juca contra lui Hapoel
SP Ashdod HC (Israel).
Formația SC Municipal
Focşani 2007 este calificată deja

în turul al doilea care se va juca pe
16/17, respectiv 23/24 octombrie.
Echipa din Focșani va întâlni
câștigătoarea dintre Kaerjeng
(Luxemburg) și Vellaznimi
(Kosovo).
AHC Potaissa Turda intră în
competiţie în turul al treilea şi îşi
va cunoaşte adversarele la
tragerea la sorţi din 25 octombrie
2021.
Formaţiile calificate din turul
al treilea acced în faza grupelor.

Sportivi de la triatlon
și volei pe plajă, cei
mai expuși

A d ve r s a r e l e e c h i p e l o r r o m â n e ș t i
în pr elimi nari ile EHF Eur opea n
Lea gue şi EHF Eur op ean Cup

HANDBAL MASCULIN

Pe 20 iulie, la Viena, au avut
loc tragerile la sorți pentru meciurile din tururile preliminare ale
EHF European League şi EHF
European Cup. Astfel, echipele
românești participante și-au aflat
adversarele, după cum informează
HotNews.ro.
HC Dobrogea Sud Constanţa va întâlni în turul 1 al EHF
European League Csurgoi KK
(Ungaria). Turul va avea loc pe
Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fizic ești destul de buni,
însă te poți confrunta cu o epuizare la
nivel psihic. Plimbările în natură ajută. Dragoste:
Disputele dintre parteneri apar des, de la tot felul
de neînţelegeri mărunte. Financiar: Ai ocazia să
plătești nişte datorii mai vechi ce te stresau și îţi
permiţi şi unele plăceri personale.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Vara te îmbie la o
mulţime de activităţi care te vor
energiza psihic și fizic. Dragoste: Te eliberezi de
nişte gânduri care nu faceau bine relaţiei voastre şi
începi să vezi partea bună a lucrurilor. Financiar:
E vară, restricțiile s-au împuținat, iar cheltuielile sau înmulțit. Banii sunt pe un nivel destul de fragil.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sănătatea nu te preocupă mai mult ca de obicei pentru
că nu apare nimic nou. Dragoste:
Îndoiala intervine şi ridică o mulţime de semne de
întrebare cu privire la evoluţia relaţiei voastre. Financiar: Banii din cont pot fi mai puțini faţă de
alte luni, dar nu este exclus să ţi se ofere o altă
şansă de câştig.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ieşirile în aer liber sunt
medicament. Profită de vară!
Dragoste: Cucerești fără prea mare efort, însă relaţia cu partenerul de viaţă, mai ales dacă între voi
există o mai mare diferenţă de vârstă, nu e formidabilă acum. Financiar: Banii sunt pe un nivel
destul de bun. Distrează-te, dar păstrează și pentru
zile terne.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu eşti prea mulţumit de
tine, te simţi mai greoi, lipsit de
vlagă și te poate încerca o boală. Dragoste: Eşti un
pic mai distant în relaţia cu partenerul, familia, anturajul. Atitudinea ta este rece sau indiferentă. O
neîmplinire te roade. Financiar: Banii nu sunt lipsă
şi ești tentat să faci cumpărături pentru confortul
casnic.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: E o perioadă bună pentru
sănătate. Dacă te apuci de diete,
sport sau renunți la obiceiuri proaste
ai mari șanse de reușită. Dragoste: Pe primul loc e
respectul. Asta cauți, însă din păcate nu întotdeauna
îl găsești. Financiar: Prudență maximă, căci banii
au tendința să-ți scape printre degete.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Eventualul tău disconfort
provine mai degrabă dintr-o indispoziţie psihică decât una fizică.
Dragoste: Apreciezi mai mult faptele, angajamentele, responsabilităţile asumate reciproc, decât
vorbele dulci şi declaraţiile siropoase. Financiar:
Fii cu ochii pe portofel şi nu te lăsa păcălit.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Simptomele ciudate care
îţi dau târcoale te împiedică să rulezi
la capacitate maximă. Trebuie să
vezi despre ce e vorba. Dragoste: Ai parte de momente deosebite alături de persoana care te atrage,
cum ar fi întâlniri tandre şi senzuale. Financiar:
Simţi nevoia să arăţi lumii cât de bine o duci. Asta
nu e un lucru bun.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Pericol de accident. Fi
prudent! Dragoste: Există posibilitatea să te îndrăgostești din nou excelent pentru celibatari, catastrofă pentru cei deja
în cuplu. Financiar: Aspectul financiar e destul de
volatil, ba ai, ba nu mai ai bani. Te așteaptă niște
decizii importante privind sumele de care dispui.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Mănânci mult, leneveşti
mult, ai o atitudine care, deşi îţi face
plăcere acum, nu va avea efecte
benefice asupra ta. Dragoste: Ai mari dubii cu
privire la relaţia în care eşti, dar nu cumva exagerezi cu pretenţiile? Financiar: Mâine poate că
nu va mai fi la fel, aşa că n-ar fi rău dacă ai mai
scoate din coş înainte de a ajunge la casă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Posibile probleme digestive de la mesele copioase și bine
udate care parcă ți-au intrat în obicei. Dragoste:
Partenerul este principalul motiv de stres în viaţa
sentimentală, pentru că nu mai este pe aceeaşi
lungime de unda cu tine. Financiar: Sunt banii tăi
şi faci ce vrei cu ei, dar mai ţine-i un pic la saltea.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu ligamentele şi articulaţiile. Dragoste: Te simţit bine în
pielea ta, iar acest lucru se datorează în special încurajărilor primite de la partener sau semnalelor de
la persoana care ți-ar putea deveni partener. Financiar: Nu-ți încălca principiile pentru mai mulți
bani, nu se merită.

BANCURI

☺- Eu nu mă căsătoresc cu un
zgârcit ca tine! Poftim inelul!
- Dar cutiuța unde e?

☺- Cu cât luați mai mult, cu atât
este mai ieftin, zice vânzătorul.
- Bine, atunci puneți-mi până este
gratis!

☺- Bună seara, aici este clubul
nostalgicilor?
- Da, dar nu mai e ce-a fost...

☺- Ieșim și noi la o cafea?
- Păi nu ziceai că ești însurat?
- Ba da, dar vin singur!

☺- Ai un corp superb!
- Merci, e datorită înotului.
- N-ai putea să bagi și capul în apă
din când în când?

☺Directorul școlii: Copilul dvs. ne
face mereu probleme la școală!
Tatăl: Copilul meu face mereu
probleme acasă, da’ mă vedeți pe
mine că vă dau vreun telefon?

☺- Visez să fiu miliardar ca tatăl
meu, zice Bulişor.
- Tatăl tău este miliardar?
- Nu! Şi el visează!

☺Chiar dacă banii nu aduc fericirea, eu tot îi vreau. Îmi cumpăr
altceva!

☺- Câți ani ai?
- Nu e frumos să întrebi așa ceva o
doamnă!
- Atunci câte kilograme ai?
- 40 de ani!

☺La telefon, mesaj automat:
„Apelul dvs. este important pentru
noi. Vă rugăm rămâneți pe line
până când nu mai e important pentru dvs.”

☺Unii spun că laptele te face mai
puternic. Bea cinci pahare cu lapte
și mișcă un perete. Nu poți! Acum
bea cinci pahare cu palincă. Surpriză! Peretele se mișcă singur!

☺După ce-am luat creditul, banca
mi-a trimis un mesaj: „Casa dvs.
este și a noastră”.
☺- Atunci când o ușă ți se închide,
o alta ți se deschide.
- Știu, că am avut și eu Dacie...

SUDOKU
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☺Oxigenul și Potasiul și-au dat întâlnire. Se pare că totul a fost OK.
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LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046
SPECIALITATI
ROMANESTI

► Mititei si carnati
► Carne marinata

► Mezeluri preparate in

laboratorul propriu

Charcuterie
Fairmount
RETETELE LUI IONCI

