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Gabriela Bucsa
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Eveniment clasic de
neratat, Festivalul Bach
prezintă timp de câteva
săptămâni, în noiembrie
și decembrie, peste
treizeci de evenimente
în cele mai prestigioase
săli ale Montrealului.
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 
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Cum se manifestă depresia 
sezonieră și cum o tratăm?
Dacă vă simțiți fără
energie, extrem de
obosiți și lipsiți de chef,
este posibil să suferiți
de o depresie se-
zonieră. Tot ce trebuie
să știți despre această
afecțiune și cum să o re-
mediați.
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Un sondaj privind perspec-
tivele companiilor și aștep-
tările consumatorilor în
trimestrul al treilea realizat de
Banca Canadei arată că popu-
lația a devenit mai pesimistă
în ceea ce privește inflația pe
termen scurt, în vreme ce în-
grijorările firmelor s-au atenu-
at în această privință. Pentru
următorii cinci ani, așteptările
consumatorilor cu privire la
inflație s-au redus la niveluri
apropiate celor de dinaintea
pandemiei, însă majoritatea
anticipează o recesiune în ur-
mătoarele 12 luni.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Cu o inflație ce se
situează mult peste ținta de
2,0%, Banca centrală a
Canadei monitorizează
evoluția așteptărilor in-
flaționiste în rândul popu-

lației și companiilor canadiene,
temându-se că așteptările privind o inflație
care se menține la cote ridicate s-ar putea
traduce în prețuri și salarii și mai mari.

Potrivit Statistique Canada, în august,
inflația anuală a fost de 7%, iar în sep-
tembrie aceasta a scăzut, pentru a treia
lună consecutivă, la 6.9%

Așteptările inflaționiste
pe termen scurt rămân
ridicate

În ciuda prețurilor mai mici la benzină,
sondajul arată că așteptările inflaționiste
ale canadienilor pentru următorii doi ani
sunt în creștere, deoarece aceștia antici-
pează că problemele în lanțurile de
aprovizionare vor continua iar prețul
petrolului va rămâne ridicat.

Consumatorii cred deci că aceste forțe
externe vor menține inflația ridicată,
însă opiniile cu privire la factorii interni
care afectează inflația au devenit din ce în
ce mai polarizate, menționează banca.
Astfel, unii dintre canadieni sunt de părere
că sporirea cheltuielilor guvernamentale
și prețurile abuzive afișate de comercianții
locali fac parte, de asemenea, din ecuație
și consideră că inflația ridicată s-a gene-
ralizat.

În ceea ce privește mediul de afaceri,
sondajul a arătat că așteptările compani-

ilor canadiene privind inflația s-au
diminuat pe termen scurt, însă ele
rămân peste ținta Băncii Canadei.

Sondajul a relevat și faptul că firmele
preconizează o creștere mai lentă a
prețurilor și prevăd o atenuare a creșterii
salariilor.

Canadienii își reduc
cheltuielile

Pentru a face față acestui context de
inflație ridicată și persistentă, peste 80%
dintre consumatori afirmă că au luat di-
verse măsuri privind volumul și modul de
a cheltui. Aproape jumătate afirmă că și-
au redus cumpărăturile, iar mai mult de o
treime că se limitează la a cumpăra doar
esențailul.

În același timp, foarte mulți și-au
schimbat obiceiurile privind cheltuielile,
orientându-se spre produse aflate la re-
ducere, căutând prețuri mai avantajoase și
consultând mai des circularele pentru a
găsi oferte mai bune.

Opinia majoritară este că momentul de
față nu este prielnic achizițiilor majore,
deoarece prețurile sunt mari, opțiunile
sunt limitate, timpul de aşteptare este lung
iar probabilitatea unei recesiuni este mare.
Cumpărăturile importante sunt făcute doar
dacă nevoia este esențială, cum ar fi în-
locuirea unui aparat electrocasnic care nu
mai funcționează.

Aproximativ unul din cinci canadieni
au spus că nu și-au schimbat obiceiurile
privind cheltuielile, în ciuda inflației cres-
cute.

Pe termen lung, ceva mai
mult optimism privind
inflația

Așteptările consumatorilor cu privire la
inflație în următorii cinci ani s-au redus la
niveluri apropiate celor de dinaintea
pandemiei. Această scădere pare să indice
că, în general, oamenii se așteaptă ca in-
flația să revină la normal. În același timp,
opiniile exprimate de canadieni privind
evoluția inflației au fost mai divergente ca
niciodată.

În ceea ce privește companiile, pe ter-
men lung acestea anticipează că inflația va
reveni aproape de ținta de 2,0% a băncii.

Canadienii sunt de părere
că situația economică se
deteriorează

Încrederea consumatorilor este influ-
ențată de modul în care aceștia percep
diferitele aspecte economice care îi
afectează, de la felul în care economia țării
performează, la situația veniturilor și cre-
ditului personal.

Ca și în trimestrul precedent, încrederea
canadienilor este mai scăzută ca de obicei
vizavi de așteptările salariale, condițiile de
credit și situația financiară.

În cazul creditului, opinia respon-
denților reflectă temerea de a nu-și mai
putea rambursa datoriile din cauza
dobânzilor în creștere, precum și faptul că
accesul la credit este acum mai restricționat.
În cazul situației financiare, ea indică îngri-
jorările acestora că nu vor putea ține pasul
cu ritmul inflației.

Cei mai îndatorați dintre canadieni sunt

mult mai susceptibili de a fi afectați de
creșterea dobânzilor. Este cazul celor care
au achiziționat recent o proprietate sau au
făcut renovări majore folosindu-și linia de
credit.

Pe de altă parte, încrederea consumato-
rilor în condițiile prezente pe piața muncii
este peste medie, atât în ceea ce privește
situația personală, cât și cea a economiei în
ansamblu.

Dar, în ciuda viziunii pozitive asupra
evoluției pieței muncii, majoritatea con-
sumatorilor (și a companiilor) consideră că
o recesiune este probabilă în următoarele 12
luni.

Întrebați asupra factorilor care, în opinia
lor, ar fi responsabili pentru declanșarea
unei recesiuni, consumatorii au spus că
salariile care nu țin pasul cu inflația, în
vreme ce companiile consideră că mai
degrabă creșterea dobânzilor ar plonja
economia Canadei într-o recesiune.

Sondajul a mai arătat că, deși majori-
tatea populației înțelege că Banca centrală
încearcă să încetinească inflația prin majo-
rarea dobânzii de referință, doar o minori-
tate crede că aceasta va funcționa și va
atinge obiectivul propus.

În același timp, din ce în ce mai mulți
canadieni știu acum că Banca Canadei are o
țintă privind inflația și că aceasta se situează
la 2%. Cei care nu erau la curent, aveau im-
presia că obiectivul băncii este de aproxi-
mativ 5%, în vreme ce cei care știau
credeau că ținta este de 3%.

Următorul anunț de politică monetară
pe care Banca Canadei îl va face va fi pe 26
octombrie, când este așteptată o nouă
creștere a dobânzii de referință.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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România a înregistrat cea mai
mare creștere a prețurilor la
utilități din UE
În 2022, odată cu criza in-
flaționară și războiul din
Ucraina, prețurile la utilități au
explodat peste tot în lume. În
România însă, prețurile la uti-
lități au fost o problemă și în
anii anteriori, potrivit unui in-
fografic publicat de Monitorul
Social, un proiect al Friedrich-
Ebert-Stiftung România.

Prețurile pentru consumatori au crescut
mult în ultimii 10 ani în toate țările eu-
ropene, dar cele mai mari creșteri au fost
înregistrate în țările din Europa de Est și în
Turcia, ce traversează o gravă criză in-
flaționară.

După cum arată datele Eurostat, Româ-
nia a înregistrat de departe cea mai mare
creștere a prețurilor la utilități din Uni-
unea Europeană, de la 77% din prețul de
referință în 2010 până la 124% din prețul
de referință în anul 2021. Pe deasupra,
România a înregistrat și cele mai mari creș-

teri anuale la prețurile pentru utilități, cu 6
din ultimii 11 ani în care s-au înregistrat
creșteri de peste 5%. Toate acestea fără a lua
în calcul criza inflaționară uriașă din 2022.

Spre deosebire, creșterea medie a
prețurilor la utilități în Uniunea Europeană
a fost de la 89% din prețul de referință în
2010 până la 110% din prețul de referință în
2021.

Creșterea prețurilor la utilități este doar
unul din capitolele la care România înre-
gistrează creșteri record în ultimii ani. Din
2010 până în 2021, rata inflației a fost a
doua cea mai mare din Uniunea Europeană,
crescând de la 88% din Indicele prețurilor de
consum (IPC) de referință în 2010 până la
115% din IPC în 2021.

ACCENT MONTREAL

RRiissccuull  ddee  ssăărrăăcciiee  îînn  RRoommâânniiaa,,  îînn  ffuunnccțțiiee  ddee  ssttaattuuttuull  
ooccuuppaațțiioonnaall
La nivelul Uniunii Europene
statisticile arată că cei mai
vulnerabili oameni sunt cei
aflați în șomaj. În România
însă, oameni considerați ocu-
pați în statistici, dar fără a fi
angajați sunt aproape la fel de
vulnerabili la sărăcie.

O analiză realizată de Monitorul Social
arată că situația din România este aproape
unică în UE pentru că majoritatea celor
ocupați, dar neangajați practică agricultura
de subzistență. Proporția lor în populația cu
vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani este de
13,4%, adică 1,6 milioane de români, ceea
ce plasează România peste țările din UE,
excepție făcând doar Polonia. 

Per total, la nivel național, 61,6% din-
tre persoanele cu vârsta între 18 și 64 de ani
care sunt ocupate, dar neangajate sunt

expuse riscului de sărăcie și excluziune so-
cială. Un procent extrem de mare în raport
cu media UE, care este de 22,8%.

Cum arată agricultura de
subzistență

În România există circa 600.000 de

fermieri în zona agriculturii de subzis-
tenţă. Deși ei dețin aproape 50% din
suprafaţa agricolă a ţării, realizează doar
10-15% din producţia agricolă. Au
suprafețe foarte mici de teren, agricultura
se face încă rudimentar, cu calcul, plugul
și sapa, iar producția este folosită doar
pentru a asigura o parte din traiul fami-

lial. Asta face că, deși aproape jumătate
din populație țării trăiește în mediul rural
și circa un sfert lucrează în domeniul agri-
col, contribuția acestui sector la Produsul
Intern Brut este de numai 4%, potrivit sta-
tisticii europene.

Abandonul școlar pregătește
sărăcia

Acest procent foarte mare al per-
soanelor ocupate, dar neangajate și aflate
în risc de sărăcie este în strânsă legătură
cu abandonul școlar timpuriu. Astfel,
media tinerilor care își abandonează pre-
matur studiile sau pregătirea este de
15,5%. În Regiunile Sud-Est (județele
Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea
şi Vrancea) și Centru (județele Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și
Sibiu) se înregistrează  cele mai ridicate
procente - 20,9% și 20,2%, în timp ce în
Regiunea Vest (județele Arad, Timiș,
Caraș-Severin şi Hunedoara) se înre-
gistrează cel mai mic procent, de 10,3%. 

FFMMII  aa  rreevviizzuuiitt  îînn
ccrreeșștteerree  pprrooggnnoozzaa
pprriivviinndd  eeccoonnoommiiaa
RRoommâânniieeii

Fondul Monetar Internațional
(FMI) a revizuit în creștere prognoza
privind economia României în acest
an, la 4.8%, arată cel mai nou raport
„World Economic Outlook”, publicat
de instituția financiară internațională.
Instituția și-a îmbunătățit mult prog-
noza față de cea din primăvară, când
estimările erau la mai puțin de jumă-
tate față de cele de acum. În 2021,
creșterea Produsului Intern Brut al
României a fost de 5.9%.

În ceea ce privește prețurile de
consum, FMI estimează o inflație
medie de 13,3% până la finalul aces-
tui an. Experții fondului precizează
că prețurile energiei și ale ali-
mentelor vor menține inflația la un
nivel relativ ridicat până la sfârșitul
lui 2023.

Pentru Republica Moldova, FMI
a revizuit în scădere semnificativă
estimările privind avansul
economiei, de la 2% cât prognoza în
primăvară până la 0%. 

Evoluții economice mai proaste
sunt prognozate pentru Ucraina, care
va avea o scădere economică de
35%, pentru Belarus, economia
căreia se va reduce cu 7%, și pentru
Rusia care se va confrunta cu o re-
ducere a PIB-ului de 3,4%.
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Inflația atinge niveluri record
în întreaga lume după ce pan-
demia COVID și efectele se-
cundare ale războiului Rusiei
în Ucraina au accentuat
creșterea prețurilor la ener-
gie, marfă și articole de bază
în întreaga lume, se arată într-
o analiză a Euro News Româ-
nia.

În Marea Britanie, rata inflației a atins
9.9% în august, după ce în iulie s-a situat
la 10,1% - cel mai ridicat nivel din ultimii
40 de ani. Zona euro nu se descurcă nici
ea mai bine, inflația atingând în septem-
brie un record de 10%, în creștere de la
9,1% în perioada precedentă. În SUA însă,
rata inflației a cunoscut o scădere în ul-
timele trei luni, stabilindu-se în septem-
brie la 8,2%.

Pentru a reduce rata inflației, oamenii
trebuie să cheltuiască mai puțin pe bunuri
și servicii, ca astfel să scadă prețurile.
Băncile ajută la acest lucru prin creșterea
ratelor dobânzilor.

Care sunt acțiunie întreprinse de gu-
verne în acest context?

Cum fac față inflației
guvernele din principalele
economii ale lumii
Statele Unite - Statele Unite vor ajuta mi-
lioane de foști studenți îndatorați prin anu-
larea a 10.000 de dolari din împrumuturile
studențești restante. Măsura vine în urma
„Legii de reducere a inflației” de 430 de
miliarde de dolari, prezentată în august,
care reduce costul medicamentelor elibe-
rate pe rețetă, crește unele taxe corporative
și introduce măsuri de credit fiscal de con-
sum pentru a încuraja eficiența energetică.

Germania - Cancelarul german, Olaf
Scholz, a anunţat deblocarea a 200 de mi-
liarde de euro pentru plafonarea preţurilor
la energie, în ideea de veni în sprjinul con-
sumatorilor. Guvernul de la Berlin va in-
troduce o frână de urgenţă la preţurile la
gaze şi electricitate şi a anunțat că va re-
nunţa la intenţia anterioară de a introduce o
taxă pe gaze care urma să fie plătită de con-
sumatori, în ideea de a evita noi majorări de
preţuri. Acestea se adaugă precedentelor
măsuri de sprijin introduse, în valoare
totală de aproximativ 100 de miliarde de
euro.

Reamintim că înainte de războiul din
Ucraina, Rusia era responsabilă pentru 55%
din necesarul de gaze al Germaniei. În iulie,
guvernul a convenit asupra unui ajutor de
stat de 15,05 miliarde de dolari penru
Uniper, cel mai mare importator de gaze
rusesti din țară.

Franța - Pe 3 august, parlamentul Franței a
adoptat un pachet de 20 de miliarde de euro
pentru reducerea inflației, crescând pensi-

ile și unele plăți de asistență socială și per-
mițând companiilor să plătească angajaților
bonusuri mai mari fără impozite, în încer-
carea de a spori puterea de cumpărare a
gospodăriilor. La sfârșitul lunii august, gu-
vernul a declarat că nu exclude o taxă pe
profit pentru companii.

Italia - Pe 4 august, Italia a aprobat un pa-
chet de ajutor social în valoare de aproxi-
mativ 17 miliarde de euro. Legislația
vizează reducerea facturilor la electricitate
și gaz și se adaugă la aproximativ 35 de
miliarde de euro deja cheltuite din ianuarie
pentru a atenua impactul costurilor cu
energie, gaz și benzină. Guvernul
pregătește un nou pachet de mai multe mi-
liarde de euro pentru a veni în sprijinul
cetățenilor și al firmelor.

Spania - Din această lună, Spania a redus
taxa pe valoare adăugată (TVA) la gaze de
la 21% la 5% pentru a ajuta gospodăriile să
achite facturile la utilități. De asemenea, gu-
vernul a redus TVA-ul la electricitate de

două ori în ultimul an, la 5%.

India - În mai, India a impus restricții
asupra exporturilor de produse alimentare,
inclusiv grâu și zahăr, care reprezintă
aproape 40% din indicele prețurilor de con-
sum, și a redus taxele la importurile de ulei.

Japonia - Japonia a adoptat un proiect de
lege de 103 miliarde de dolari în aprilie
pentru a atenua impactul economic al creș-
terii costurilor materiilor prime. Pachetul de
ajutor prevăzut de această lege a constat în
subvenții pentru a reduce prețul benzinei și
plăți în numerar către gospodăriile cu ve-
nituri mici, unde sunt copii. În același timp,
salariul minim mediu din Japonia va avea o
creștere record de 3,3% pentru anul care se
va încheia în martie 2023, iar guvernul se
va abține de la creșterea prețului grâului im-
portat pe care îl vinde retailerilor.

Indonezia - Indonezia va realoca 24,17 tri-
lioane de rupii (1,63 miliarde de dolari) din
bugetul de subvenționare a carburanților
către cheltuieli sociale, inclusiv ajutoare în
numerar pentru 20,65 milioane de
gospodării. De asemenea, guvernul va in-
strui administrațiile regionale să sub-
venționeze tarifele de transport.

Brazilia - Gigantul petrolier brazilian
Petrobras a anunțat pe 1 septembrie o re-
ducere de 7% a prețurilor la benzina de la
poarta rafinăriei, a patra reducere consecu-
tivă a prețului la benzină de la jumătatea
lunii iulie. În iulie, guvernul a redus taxele
pe carburanți și a majorat plățile de asis-
tență socială.

Turcia - După luni de turbulențe econo-
mice și dificultăți, în iulie inflația a atins în
Turcia maximul din ultimii 24 de ani -
79,6%. Pentru a ajuta în această problemă,
la începutul lunii iulie, guvernul turc a ma-
jorat salariul minim cu aproximativ 30%,
după creșterea de 50% operată la sfârșitul
anului trecut.

ACCENT MONTREAL

In�ația atinge niveluri record în întreaga
lume. Ce fac guvernele pentru a o atenua?

ÎN LUME
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Eva Halus: Lavi Picu, ați studiat în dome-
niul literelor, al traducerii și compoziției
literare și ați publicat numeroase articole
și câteva volume de versuri. Ați ales ca
mediu de expresie și pictura. Ce vă în-
deamnă să creați, să vă împărtășiți ideile și
viziunea pe aceste căi?
Lavi Picu: În cazul meu, arta și boala Lyme
sunt strâns legate. Cariera mea de artist a
început cu un curs de terapie prin artă. Un
ultim remediu alternativ în lupta mea cu
Lyme, ce s-a dovedit a fi o revelație. Pic-
tura a devenit o metodă de exprimare fără
cuvinte. Am redus vocea rațiunii și am în-
ceput să eliberez emoții. 

Pictura intuitivă și doodling-ul m-au
ajutat să creez o lume interioară în care am
putut evada și uita de durerile și simptomele
cauzate de boala Lyme. Gradual am conec-
tat lumea interioară cu exteriorul și-am în-
ceput să îmi exprim ideile și conceptele prin
creațiile mele. Datorită acestui nou mediu
de expresie am reușit să ating o nouă audi-
ență pentru misiunea mea de face cunoscute

simptomele invizibile ale bolii Lyme. Nu
am restricții în ceea ce creez, îmi place să
explorez medii noi, diferite tehnici în pic-
turile mele abstracte sau figurative.

Scrisul (blogging-ul), poezia, pictura și
desenul sunt canale de distribuție diferite ce
îmi permit să sensibilizez publicul cu
privire la această boală controversată. Pen-
tru informații mai detaliate despre boala
Lyme, puteţi vizita site-ul meu,
www.a-zlyme.com. 

Borelioza (Lyme) e greu de diagnosti-
cat și testele nu sunt întotdeauna un bun in-
dicator. Puțini știu că Lyme cauzează o
gamă largă de simptome și că multe dintre
acestea nu sunt vizibile, ca de exemplu sen-
zația de arsură sub piele, migrene, șocuri
electrice, dureri musculare, dureri articu-
lare, probleme neurologice, anxietate, de-
presie etc.

O mare parte din persoanele atinse de
Lyme se regăsesc în situații în care cei din
jur nu-i cred că sunt bolnavi, deoarece
simptomele lor nu sunt vizibile precum în

cazul celor care suferă de cancer sau alte
maladii incurabile. Evident că acest lucru le
este dăunător! 

Ideea de a face cunoscute aceste simp-
tome invizibile a venit tocmai dintr-o astfel
de experiență. Lovindu-mă mereu de acest
val de ignoranță, am realizat că singurul
lucru care se poate schimba este atitudinea
mea. Mi-am propus să îi „educ” pe cei din
jurul meu în ceea ce privește acest subiect.
Cu timpul, acțiunea de sensibilizare a luat
amploare și am căutat mereu noi medii prin
care să comunic această viziune cât mai
multor persoane. 

EH: Sunteți implicată în diverse orga-
nisme montrealeze, printre care și
Women's Art Society of Montreal (WASM)
și Association québécoise de la maladie de
Lyme (AQML). Vorbiți-ne despre activi-
tatea dvs. în aceste două organizații.
LP: WASM este o organizație fondată în
1894 ce promovează femeile în domeniul
artei și nu numai. Acum câțiva ani am trimis

o cerere de participare la una din expoziți-
ile organizate de WASM și la puțin timp
după, am decis să mă alătur echipei de vo-
luntari ca membră a Consiliului de admi-
nistrație, mai precis ca Director Evenimente
Caritative. 

Idea de a organiza un eveniment cari-
tabil servește două scopuri: de a sensibiliza
și de a strânge fonduri. În fiecare an,
WASM organizează un eveniment caritabil
cu strângere de fonduri pentru o anumită
cauză. Grație altruismului artiștilor membri
ce donează un procentaj din valoarea
creațiilor lor, am reușit să cooptăm și alte
organizații caritabile ce se implică direct în
a îi ajuta pe cei nevoiași. 

Acum doi ani am organizat o expoziție
de artă și o licitație împreună cu Saint
Columba House din Montreal. Programul
lor numit „Hand-in-Hand” oferă suport
persoanelor cu deficiențe intelectuale, men-
tale și/sau fizice, cu vârste între 55 și 70 de
ani. Este singurul program anglofon din
Montreal. Participanții au venituri mici și
sunt stigmatizați în societate. Datorită aces-
tui program, aceștia au acces la activități
culturale și sunt primiți într-o comunitate în
care se simt ascultați, văzuți și apreciați. În
cadrul colaborării noastre, am realizat un
parteneriat între artiști și beneficiarii acestui
program și i-am rugat pe toți să creeze câte
o lucrare ce a fost ulterior inclusă în cata-
logul pentru licitație. (din cauza pandemiei,
totul a fost realizat online.)

Anul trecut am ales să lucrăm cu Rotary
Club of Westmount și Montreal Art Centre
(CAMAC). Evenimentul, intitulat „Art For
Good” și organizat în cadrul celebrării a 90
de ani de existență a Rotary Club of West-
mount, s-a înscris în misiunea acestui
organism de a veni în sprijinul celor fără
adăpost, a femeilor și copiilor victime
ale abuzurilor. Am avut peste 50 de artiști

Artista Lavi Picu: pictura ca simbol al   
Între 22 și 29 octombrie 2022, la Galeria Ambigu din Montreal va avea loc o expoziție de grup intitulată

„October - Fest”, ce va reuni lucrările mai multor pictori locali. Printre aceștia se numără și Lavi Picu,
artistă, promotoare culturală și activistă pentru diferite organizații caritative din Montreal. Cu un ba-
calaureat în lingvistică de la Universitatea Ovidius din Constanța, obținut în 2003, studii în traductologie la
Universitatea Concordia și un certificat în Managementul resurselor umane la Universitatea McGill, Lavi
Picu a virat spre arte vizuale din nevoia de a-și exprima mai bine sentimentele și emoția. În interviul de mai
jos, realizat de Eva Halus pentru Accent Montreal în preajma expoziției colective de la Galeria Ambiguu,
Lavi Picu vorbește despre mesajul pe care dorește să-l transmită prin limbajul mai direct al culorilor,
formelor și texturilor.

►

Lavi Picu, artistă vizuală, scriitoare, poetă și promotoare culturală implicată în multiple organisme montrealeze de binefacere.

„OCTOBER-FEST” 
LA GALERIA AMBIGU

Expoziție colectivă între 22 și 29
octombrie 2022
1761 rue Atateken, Montreal, H2L
3L7
Lavi Picu prezintă o serie de
portrete de femei în acrilic. Mesajul
acestor tablouri ascunde multe sim-
boluri și reprezintă o luptă inte-
rioară pe care pictorița o poartă
zilnic.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4
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participanți și peste 120 de opere de artă
(tablouri, sculpturi, desene, fotografii
etc.).

În afara activității mele pentru WASM,
în 2021 am organizat un proiect colabora-
tiv cu Galeria Saturday Swim din Mon-
treal. Este vorba de o expoziție colectivă
numită „Making The Invisible Visible” ce
a avut ca scop să pună accentul pe simp-
tomele vizibile ale mai multor boli, printre
care și Lyme. Eveniment a reunit 14 artiști
din Quebec ce au o legătură directă cu
tema propusă, și a reușit să strângă fonduri
pentru Association québécoise de la ma-
ladie de Lyme a cărei membră sunt.

EH: Ați fost așadar curatorul mai multor
expoziții cu vânzare menite să strângă
fonduri pentru diverse cauze. Ce ele-
mente cheie sunt necesare ca să poți fi
gazda unui astfel de eveniment?
LP: Artiștii sunt primordiali, căci fără ei
astfel de evenimente/expoziții nu pot avea
loc. Le mulțumesc pe această cale pentru
implicarea lor în fiecare din proiectele pro-
puse.

Alegerea temei și găsirea sponsorilor
sunt importante în planificarea evenimen-
tului. Apoi planificarea bugetului, dele-
garea responsabilităților, marketingul,
documentarea evenimentului, sunt sarcini
ce vin după.

Anul acesta am început să lucrez în
proiectul numit „Square Foot Art”, ce
vizează strângerea de fonduri pentru Old
Brewery Mission Montreal, o organizație
ce îi ajuta pe cei fără adăpost. Square Foot
Art este un eveniment artistic, o expoziție
colectivă de artă creată de două membre
WASM, Susan Porter și Karen Hosker,
care au decis să strângă fonduri pentru cei
mai puțini norocoși. Înainte de pandemie,
în 2019, au adunat peste 12,000$ într-o
singură zi, pentru Old Brewery Mission.
Din cauza pandemiei, în 2020 și 2021
evenimentul nu a putut avea loc. Cum
Karen Hosker s-a întors în Anglia, Susan
Porter ne-a încredințat acest proiect.

Inițial, expoziția trebuia să aibă loc în
noiembrie a.c., însă din cauza lipsei de
personal din mai multe domenii, a fost re-
programată pentru luna martie 2023.
Avem plăcerea de a avea ca sponsor prin-

cipal firma McLaren. Evenimentul se va
desfășura în showroom-ul McLaren din
Laval și va avea multe surprize pe care nu
vi le pot dezvălui pentru moment.

EH: Sunteți o artistă vizuală interdisci-
plinară și autodidactă, cu o bogată expe-
riență în lumea artistică, a organismelor
pentru artiști, atât ca pictoriță partici-
pantă, cât și ca organizatoare. Ce influ-
ențe, de ieri și de azi, gravitează în jurul
creației dvs. artistice?
LP: Întotdeauna am fost interesată să învăț
lucruri noi. Curiozitatea m-a împins să lu-
crez în mai multe domenii. Ca mulți dintre
artiștii de azi, am un CV ca artist și un CV
ca profesionist într-un alt domeniu, nu cel
al artei. Activitatea pe care o desfășor la
WASM combină dragostea mea pentru
artă cu dorința de a îi ajuta pe alții și pune
în practică cunoștințele acumulate în
domeniul administrativ. Cred că am cău-
tat mereu activități ce satisfac ambele emi-
sfere cerebrale pentru a-mi dezvolta atât
creativitatea, cât și spiritul analitic.

În ziua de azi artistul este un mic în-
treprinzător. Pe lângă timpul alocat
creației și explorării, trebuie să rezerve
timp și buget pentru dezvoltarea profe-
sională, promovare etc. Experiența
managerială/administrativă și organiza-
țională, capacitatea de a comunica mi-au
fost de folos în cariera de artist.

Lucrările mele sunt un produs al luptei cu
boala Lyme, al dorinței de a „vorbi” în cu-
lori calde despre lucruri mai puțin plăcute.
Atât picturile abstracte, cât și cele fluide
dezvăluie interesul pe care îl am vizavi de
lumea macro și prezintă o incursiune a
durerii în corpul uman. Inspirată de o
imagine a bacteriei Borrelia Burgdorferi la
microscop pe fond negru, încerc să descriu
un voiaj al acestei bacterii prin corp, la
nivel microscopic. Lucrările figurative
prezintă în general portrete de femei de
diferite origini și ilustrează fie un simptom
invizibil, fie o poveste legată de experiența
mea cu Lyme.

Creațiile mele servesc un rol multiplu:
estetic, inspirațional și reflectiv deoarece
încearcă să schimbe anumite prejudecăți,
să modeleze gândirea privitorului și să
elimine anumite idei convenționale ale so-
cietăţii.

EH: Între 22 și 29 octombrie veți parti-
cipa la o expoziție de grup organizată de
Galeria Ambigu din Montreal. Ce anume
expuneți?
LP: Expun cinci tablouri figurative pictate
în acrilic. Sunt cinci portrete de femei.
Fiecare are o poveste și reprezintă un
simptom invizibil al bolii Lyme. Sunt in-
spirate din trecutul meu cu această boală.
Toate sunt realizate într-un stil modern, în
culori vii, și ascund multe simboluri.

EH: Planuri de viitor?
LP: În linii mari, pentru 2023 mi-am pro-
pus următoarele: o expoziție solo la vară,
care să exploreze simptomele invizibile ale
bolii Lyme într-o nouă perspectivă, prin in-
termediul unei noi serii de picturi concep-
tuale; o linie vestimentară și o colecție de
produse derivate având la bază creațiile
mele; o rezidență de artist de una sau două
săptămâni, ca să învăț să lucrez cu un nou
mediu; organizarea unui eveniment cari-
tabil pentru sănătatea mintală; iar în plan
literar, să continu să lucrez la noua carte în-
cepută - un roman de data aceasta.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm
cu natura. A publicat patru
volume de poezii, trei de in-

terviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

unei lupte ce o poartă zilnic
Repere biografice
Lavi Picu este o artistă interdisciplinară
care din 2007 luptă împotriva bolii
Lyme. Prin intermediul picturii și
scrisului, Lavi Picu militează pentru
apărarea drepturilor persoanelor atinse
de această boală.
Deține un bacalaureat în lingvistică de
la Universitatea Ovidius din Constanța,
o diplomă în traductologie de la Uni-
versitatea Concordia și un certificat în
Managementul resurselor umane de la
Universitatea McGill.
A publicat patru volume de versuri în
engleză și numeroase articole, inclusiv
în Huffington Post și revistele The
Mighty și Quail Bell.
Are la activ numeroase expoziții, indi-
viduale și colective, iar picturile sale se
regăsesc în colecții private în Europa,
Asia, America de Nord și America Cen-
trală.
Lavi Picu este membră activă în consi-
liul de administrație al Women's Art
Society of Montreal (WASM) și este
implicată în numeroase alte organisme
de binefacere.
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Un nou serviciu pentru cei care
nu au doctor de familie a fost
adăugat la lina 811

Un nou serviciu pentru cei
care nu au un doctor de fami-
lie a fost adăugat recent la
linia Info-Santé 811.

Astfel, dacă formați 811 aveți acces
la trei servicii:
● Info-Santé – opțiunea 1
● Info-Social – opțiunea 2
● Ghișeul de acces la prima linie (Le

Guichet d’accès à la première ligne -
GAP) – opțiunea 3

GAP permite celor fără medic de
familie să obțină o programare sau un
serviciu medical. Pentru a beneficia, tre-
buie ca respectiva persoană să fie înscrisă
la Guichet d’accès à un médecin de
famille (GAMF) sau să fie în grija unui
grup de medici.

Atunci când cineva contactează acest
Ghișeu de acces, solicitarea sa este ana-

lizată și apoi direcționată către serviciul
profesional sau medical potrivit, ca de
exemplu un consult medical, o vizită la
farmacist sau un program de sprijin.

Ghișeul de acces la prima line poate fi
consultat și online, la
www.gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr.
Completând un chestionar, solicitantul
este direcționat către resursele adecvate.
Sunt astfel oferite informații despre reîn-
noirea unei rețete, obținerea unui formu-
lar, simptomele de gripă, răceală,
COVID-19 și gastroenterită, planificarea
familială (sarcină, contracepție, infertili-
tate), tulburări mintale, vaccinare, de-
pistarea bolilor cu transmitere sexuală și
prin sânge.

Deocamdată site-ul nu oferă posibili-
tatea de a face o programare online.
Acest serviciu, precum și altele, vor fi
adăugate în următoarele luni.

Pe lângă numărul 811- opțiunea 3,
disponibilă pentru toți locuitorii Que-
becului, există și numere de telefon pen-
tru fiecare regiune în parte. Pentru
Montreal, numărul este 514 890-6111;
Laval: 514 807-5775; Montérégie-Cen-
tru: 438 817-5262; Montérégie-Est: 1
833 317-5270; Montérégie-Vest: 1 888-
817-5138.

Orarul de funcționare al acestor nu-
mere poate fi consultat la www.quebec.ca
- Guichet d’accès à la première ligne.

ACCENT MONTREAL

În zilele de 22 și 23 octombrie
2022, Jeune Barreau de Mon-
tréal (JBM) oferă servicii gra-
tuite în cadrul celei de-a 39-a
ediții a clinicii sale juridice
prin telefon.

Clinica juridică prin telefon, o iniția-
tivă a Jeune Barreau de Montréal (JBM)
desfășurată în parteneriat cu Baroul din
Quebec și Centre d'accès à l'information
juridique (CAIJ), va avea loc în zilele de
22 și 23 octombrie, între orele 9:00 și
16:00. Prin intermediul acestei clinici –
care se ține de două ori pe an - cetățenii pot
beneficia, gratuit, de sfaturile juridice ale
unui avocat sau notar.

Scopul este de a lărgi accesul la justiție.
În 2021 peste 4,000 de persoane au făcut
apel la aceste servicii. Cele mai frecvente
întrebări sunt legate de familie, de buna
vecinătate, de muncă, bunuri și gestiunea
succesiunilor.

Așadar, dacă doriți să vă informați
asupra drepturilor, obligațiilor și a soluți-
ilor de care dispuneți pentru a regla un
diferend, sunați la: 1-844-779-6232.

Fondat în 1898, JBM reunește avocați
care profesează de zece ani sau mai puțin.
Numărând mai bine de 5,000 de membri,
JBM este una din cele mai mari asociații
de tineri avocați din lume.

Pentru informații suplimentare despre
această clinică juridică, precum și alte ini-
țiative ale JDM, consultați site-ul
www.ajbm.qc.ca, secțiunea Services au
public.

ACCENT MONTREAL

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

OO  ssuubbvveennțțiiee  lluunnaarrăă  ppeennttrruu  ppllaattaa  llooccuuiinnțțeeii
O nouă formulă a programu-
lui de Allocation-logement
(PAL) oferit de Société d’habi-
tation du Québec a intrat în
vigoare la 1 octombrie.

Familiile sau persoanele peste 50 de
ani aflate în situație de vulnerabilitate fi-
nanciară pot beneficia de o subvenție pen-
tru plata locuinței, indiferent dacă sunt
locatari, proprietari sau închiriază doar o
cameră. Este vorba de programul de Allo-
cation-logement (PAL), care de la 1 oc-
tombrie a.c. a fost modificat pentru a lărgi
accesul celor care pot beneficia de acest
ajutor. 

Astfel, veniturile admisibile au fost
mărite, sumele minime și maxime pentru
chirie au fost eliminate, condițiile pentru a

se califica la acest program au fost uni-
formizate pentru toate categoriile, iar plata
este retroactivă de la 1 octombrie a.c.

Pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30
septembrie 2023 sumele alocate sunt de
100$, 150$ sau 170$ funcție de compo-
ziția gospodăriei și de procentajul din
buget care merge la plata locuinței. 

Pentru a face o cerere, persoanele in-
teresate trebuie să contacteze Revenu
Québec, instituția care administrează acest
program:
● Prin telefon: Montreal - 514 940-1481 |
Quebec - 418 266-1016 | Gratuit - 1 855
291-6467 (opțiunea 2 și apoi tot opțiunea
2).
● Pe site-ul web: revenuquebec.ca/
programme-allocation‑logement

ACCENT MONTREAL

GAP este una dintre măsurile prevăzute în reforma inițiată de ministrul Sănătății, Chris-
tian Dubé.

Suma este calculată pe baza procentului din venit dedicat plății chiriei.
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Festivalul Bach de la Montreal
Eveniment clasic de neratat la
Montreal, Festivalul Bach
prezintă timp de câteva săp-
tămâni, în lunile noiembrie și
decembrie, peste treizeci de
evenimente muzicale în cele
mai prestigioase săli ale
orașului.

Fondat în 2005, Festivalul Bach de la
Montreal este cel mai important festival din
America de Nord destinat geniului muzical
atemporal al lui Johann Sebastian Bach și
moștenirii sale culturale. Printr-o serie de
concerte și programe educaționale, Festi-
valul prezintă atât muzicieni quebechezi de
elită, cât și artiști de talie mondială.

În fiecare an, timp de trei săptămâni în
noiembrie și decembrie, publicul se poate
bucura de aproximativ treizeci de eveni-
mente: concerte plătite și gratuite, repetiții
publice, discuții, concerte pentru copii etc.
Grație programului divers, numelor impor-
tante care se găsesc an de an pe afiș și, de-
sigur, muzicii celui mai mare compozitor al
Barocului, festivalul atrage un public nu-
meros, de peste 20,000 de persoane.

Festivalul Bach are loc în mai multe
locuri, de la Maison symphonique, la Sala

Bourgie de la Musée des beaux-arts, la
Oratoriul Saint-Joseph și câteva biserici din
Montreal, precum și la Palais Montcalm din
orașul Quebec.

Din 2018, Festivalul are propria sa or-
chestră, Orchestre Festival Bach Montréal
(OFBM). Inspirată de tradiția marilor festi-
valuri internaționale de muzică, OFBM re-

unește muzicieni excepționali din Quebec
și Canada. În fiecare an, în timpul sezonu-
lui de festivaluri, acest extraordinar ansam-
blu susține o serie de concerte sub
conducerea unor dirijori prestigioși, ca de
exemplu Julian Prégardien, Reinhard
Goebel, Jean-Claude Picard sau Václav
Luks. La ediția de anul acesta, Orchestra

festivalului va fi condusă de dirijorul
japonez Masaaki Suzuki, director al Bach
Collegium Japan.

Concertele debutează în data de 7
noiembrie și se încheie pe 22 decembrie.
Programul complet este disponibil la
www.festivalbachmontreal.com. Biletele se
pot achiziționa online, pe site-ul festivalu-
lui, sau la numărul 438-380-4888, de luni
până vineri între orele 10:00 și 17:00.

Off-Festival Bach
Din 2019, Festivalul Bach de la Mon-

treal a lansat Off-Festival Bach, care se des-
fășoară într-un spațiu de aproape 280 de
metri pătrați în centrul Montrealului, la in-
tersecția străzii Sherbrooke cu bulevardul
Saint-Laurent. Este vorba de o inițiativă
care urmărește să creeze un mediu unic,
contemporan și primitor pentru a face mu-
zica clasică accesibilă unui public larg.

Off-Festivalul Bach are loc în perioada
29 noiembrie - 4 decembrie 2022. Progra-
mul este gratuit și este alcătuit dintr-o serie
de concerte de 45 de minute, spectacole im-
provizate, repetiții publice, discuții etc.
Acestea sunt susținute în principal de artiști
din Quebec, însă sunt incluse și scurte par-
ticipări ale artiștilor internaționali prezenți
la Festivalul Bach de la Montreal.

Mai multe detalii pe site-ul oficial la:
www.festivalbachmontreal.com/off-bach

ACCENT MONTREAL
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Plan controversat de
„reînghețare” a Polilor

Oamenii de știință de la
Universitatea Yale pro-
pun un plan controversat
de „reînghețare” a Polului
Nord și Sud prin stropirea
de dioxid de sulf în at-
mosferă.

Această misiune ambițioasă pre-
supune utilizarea unei flote de 125 de
avioane de realimentare în aer care ar
urma să elibereze un nor de particule
microscopice de dioxid de sulf la o al-
titudine de 13.000 de metri, umbrind
parțial cei doi poli ai Pământului, scrie
Sky News, citat de Digi24.ro.

Particulele de aerosol împrăștiate
în atmosferă ar reflecta lumina soare-
lui și ar răci calotele glaciare. În jur de
175.000 de zboruri pe an ar trebui
efectuate, ceea ce ar produce milioane
de tone de dioxid de carbon.

Planul a fost detaliat într-un articol
publicat în jurnalul științific Comuni-

cații în Cercetarea de Mediu.

Wake Smith, principalul său
autor, a avertizat însă că planul
echipei sale ar trata un simptom im-
portant al schimbărilor climatice, dar
nu cauza fenomenului. „Este aspi-
rină, nu penicilină. Nu este un sub-
stitut pentru decarbonizare”, a spus
el potrivit sursei citate.

Un plan controversat
Puțin peste 13 milioane de tone

de particule eliberate în primăvară și
vară ar fi destule pentru a răci regiu-
nile polare cu două grade Celsius,
potrivit cercetării de la Universitatea
Yale.

Planul este controversat din mai
multe cauze, una dintre ele fiind
numărul mare de zboruri necesare –
echivalente cu două zile de trafic ae-
rian global în 2021 – care ar elibera
gaze de seră direct în straturile supe-
rioare ale atmosferei, acolo unde ar
avea un efect nociv mult mai pro-
nunțat. 

Alți oameni de știință au subliniat
faptul că umbrirea Pământului ar
putea avea consecințe neintenționate,
precum reducerea productivității
culturilor agricole.

Un plan conform căruia ar fi tre-
buit eliberate astfel de particule
dintr-un balon în nordul Suediei a
fost abandonat anul trecut după
protestele organizate de ecologiști.

Cercetătorii spun că doar 1% din
populația Pământului trăiește în zona
care ar fi afectată de planul lor, iar
costurile anuale ale programului ar fi
mult mai mici decât captarea car-
bonului sau orice alt plan de atenuare
sau adaptare la schimbările clima-
tice. 

„Orice întoarcere intenționată a
termostatului global ar fi în interesul
comun al întregii umanități”, a de-
clarat Wake Smith.

Polii se încălzesc de câteva ori
mai repede decât media globală. În
Arctica și Antarctica s-au raportat
anul acesta valuri de căldură care au
depășit toate recordurile. Dacă în
cazul calotelor de gheață ale Groen-
landei și Antarcticii de Vest se ajunge
într-un punct critic, despre care cele
mai recente simulări ale procesului
de încălzire globală arată că va fi
atins, nivelul apei oceanelor va crește
cu câțiva metri.

Există și alte cercetări care sunt
conduse în prezent, ca de exemplu
cea de la Center for Climate Repair
de la Cambridge. Aici oamenii de ști-
ință lucrează la o strategie de a lu-
mina norii de deasupra Oceanului
Arctic cu o flotă de nave cu care să
pompeze apă de mare în atmosferă.
Norii ar urma să reflecte lumina
soarelui înapoi în spațiu, ceea ce ar
duce la răcirea regiunii.

ACCENT MONTREAL

Studiul, făcut de un
grup internațional condus
de cercetători chinezi
și publicat în jurnalul
Science, a demonstrat că
rata de acidificare din
vestul Oceanului Arctic
este de trei până la patru
ori mai rapidă comparativ
cu alte bazine oceanice.

Creşterea nivelului de
dioxid de carbon (CO2)
indusă de activitatea
umană duce la o apă
oceanică cu o aciditate
mai ridicată şi mineral de
carbonat de calciu mai
puţin saturat, un proces
denumit  acidificarea
oceanului.

Echipa condusă de oa-
meni de ştiinţă de la Insti-
tutul de Cercetări Polare
şi Marine din cadrul Uni-
versităţii Jimei a sintetizat
date privind nivelul de
carbonat oceanic din 47
de mostre prelevate în
timpul unor expediţii şti-
inţifice în regiunea
Oceanului Arctic din
1994 până în 2020, în
vederea analizării modu-
lui în care ciclul carbonu-
lui din acest ocean
răspunde la schimbările
climatice. 

Cercetătorii au des-
coperit că, din cauza
schimbărilor climatice şi
a retragerii ulterioare a
gheţii marine, o suprafaţă
mai mare de apă de mare
acoperită iniţial de gheaţă
a fost expusă atmosferei,
fapt ce conduce la ab-
sorbţia mai rapidă a CO2
atmosferic, determinând
astfel acidificarea dras-
tică a oceanelor şi redu-
cerea capacităţii
oceanului de a acţiona ca
un tampon la impactul
încălzirii globale. 

Oamenii de ştiinţă an-
ticipează o scădere supli-
mentară a pH-ului la
latitudini mai înalte, unde
se manifestă retragerea
gheţii marine. În acest
sens, ei au subliniat nece-
sitatea urgentă de redu-
cere a emisiilor de carbon
pentru conservarea eco-
sistemului arctic, de-
oarece acidificarea
oceanelor poate avea un
impact catastrofal asupra
vieţuitoarelor marine,
cum ar fi scoici, midii şi
melci, esenţiale pentru
somonul arctic şi heringi.

ACCENT MONTREAL
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Puțin peste 13 milioane de tone de particule de dioxid de sulf eliberate primăvara
și vara ar fi destule pentru a răci regiunile polare cu două grade Celsius.

Un studiu publicat recent arată că
aciditatea Oceanului Arctic creşte
mult mai repede din cauza topirii
gheții, punând în pericol viața marină,
informează Digi24.ro.
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Alergiile alimentare și contextul socioeconomic

Un studiu recent arată că
apariția alergiilor alimentare
și felul în care acestea sunt
tratate variază în funcție de
contextul socioeconomic,
potrivit unui articol publicat
de Allergies Québec.

Sunt copiii născuți în familii cu venituri
mici mai susceptibili să dezvolte o alergie
alimentară decât cei născuți într-un mediu
mai bogat? Dar cei care fac parte dintr-o
minoritate etnică sau care cresc într-un
cartier defavorizat? Ținând cont de datele
prezentate într-o recentă analiză a literaturii
științifice publicate pe acest subiect,
răspunsul la aceste întrebări ar fi „da”. Con-
textul socioeconomic și originea etnică pot
influența dezvoltarea alergiilor alimentare
la copii.

Dezavantajul anumitor copii
vizavi de alergiile alimentare

În Statele Unite, cei care provin din mi-
norități etnice sau din familii cu venituri

mici sunt dezavantajați când vine vorba de
alergii alimentare. Aceasta este concluzia
unui studiu publicat anul acesta în Annals
of Allergy, Asthma & Immunology, care a
revizuit cercetările în domeniu efectuate
până acum în SUA. Chiar dacă contextul
american este oarecum diferit de cel din
Quebec, anumite concluzii prezentate în
acest articol sunt interesante. Mai jos, prin-
cipalele constatări la care au ajuns autorii.

Dezvoltarea alergiilor
alimentare, influențată de
venitul familiei și de etnie

La vecinii de la Sud, veniturile și etnia
joacă un rol semnificativ în apariția alergi-
ilor alimentare. Astfel, familiile cu venituri
mari și cele de origine caucaziană sunt mult
mai susceptibile să introducă alimente aler-
gene în alimentația copiilor înainte sau la
vârsta 6 luni decât familiile cu venituri mici
sau provenind dintr-o minoritate etnică. În
aceeași ordine de idei, când veniturile sunt
mai mari și originea caucaziană, întârzierea
integrării alergenilor după vârsta de 11 luni
este mai puțin probabilă.

În același timp, un studiu canadian
(„Demographic characteristics associated

with food allergy in a Nationwide Canadian
Study”, Allergy, Asthma & Clinical Im-
munology, 2021) a relevat faptul că per-
soanele aparținând minorităților etnice sau
care trăiesc în familii numeroase sunt mai
puțin susceptibile să raporteze alergii ali-
mentare (probabile sau percepute) decât
cele de origine canadiană sau din familii
mai mici.

Amintim faptul că introducerea ali-
mentelor alergene în jurul vârstei de șase
luni constituie un factor de protecție pentru
copii. Potrivit Societății Canadei de Pedi-
atrie, acest lucru ajută la prevenirea alergi-
ilor alimentare, în special cele la arahide
sau ouă. Invers, prin întârzierea integrării
unui alergen în alimentația unui copil,
crește probabilitatea ca acesta să dezvolte
ulterior o alergie la respectivul aliment.

O gestionare inegală a
alergiilor alimentare la copii

Analiza cercetărilor efectuate până
acum a relevat existența unor disparități im-
portante în gestionarea alergiilor alimentare
în funcție de venitul familial și originea
etnică a copiilor.

Cei din familiile care se bucură de o

situație financiară bună au mai multe șanse
- de opt ori mai multe! - să aibă o rețetă pen-
tru un autoinjector de epinefrină decât
copiii din familii cu venituri modeste. De
asemenea, cu cât familia este mai săracă, cu
atât riscul unui copil alergic de a ajunge la
urgență din cauza alergiilor sale alimentare
este mai mare.

De notat faptul că în SUA autoinjec-
toarele de epinefrină nu sunt rambursate de
toate regimurile de asigurare. Astfel, famili-
ile care nu au mijloace financiare pentru a
cumpăra o asigurare de sănătate sau pentru
care polița de asigurare nu rambursează
medicamentele de urgență, sunt nevoite să
plătească suma integrală pentru un auto-
injector, care poate costa câteva sute de
dolari.

În ceea ce privește școlile, autorii stu-
diului au constatat că adesea cele aflate în
cartiere prospere au puse la punct planuri
de acțiune și de gestionare a alergiilor ali-
mentare, spre deosebire de cele din
cartierele defavorizate. De remarcat totuși
că politica „zero arahide” este în mod
curent aplicată în școlile unde elevii provin
preponderent din comunități etnice. Cu
toate acestea, frecvența administrării unui
autoinjector de epinefrină este similară cu
cea din școlile unde nu există niciun fel de
politică privind alergiile.

Reducerea inegalităților
Este dificil de explicat în ziua de azi

motivele pentru care aceste inegalități în
dezvoltarea și gestionarea alergiilor ali-
mentare la copii persistă. Este însă posibil
de a întreprinde acțiuni concrete pentru a le
reduce.

Autorii studiului propun câteva soluții
pentru a face viața copiilor cu alergii mai
ușoară, indiferent de origine etnică sau
venit:
● O mai bună educație și o mai mare conș-
tientizare care să vizeze părinți, profesio-
niștii din domeniul sănătății și populația în
general cu privire la alergiile alimentare;
● Îmbunătățirea accesului la asistență medi-
cală specializată (de exemplu, alergologi);
● Facilitarea accesului pentru familii la ali-
mente fără alergeni;
● Sprijinirea cercetărilor privind inega-
litățile și alergiile alimentare.

ACCENT MONTREAL
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Ce este depresia sezonieră, cum se manifestă
și cum o tratăm?
Dacă vă simțiți fără energie,
extrem de obosiți, somnoroși
și lipsiți de chef, este posibil
să suferiți de o depresie se-
zonieră. În acest articol, tot ce
trebuie să știți despre această
afecțiune și câteva sfaturi
despre cum să o remediați.

Depresia sezonieră nu este un moft, ci
o problemă care creează disconfort fizic și
psihic odată cu schimbarea de anotimp, de
obicei toamna și iarna. Semnele și simp-
tomele acestei afecțiuni trebuie luate în se-
rios, deoarece, ca și în cazul altor tipuri de
depresii, ea se poate înrăutății dacă nu este
tratată cum trebuie.

Ce este mai exact depresia
sezonieră?

Este o formă temporară de depresie care
începe să se manifeste în general toamna,
când nivelul luminii de afară scade.

Nu e vorba că nu ne place toamna și nici
de un factor psiho-social legat de anotimp
care să o declanșeze, ca de exemplu șoma-
jul sezonier. Această formă de depresie este
legată de scăderea luminii care duce la o
scădere a producției de serotonină în or-
ganism și la o creștere a secreției de mela-
tonină.

Serotonina, numită și hormonul fericirii,
acționează asupra sistemului nervos influ-
ențându-ne starea de spirit și emoțiile.
Melatonina influențează ciclul circadian,
ceasul nostru intern, care poate afecta som-
nul.

Care sunt simptomele?
Simptomele depresiei sezoniere se pot

manifesta la mai multe grade de intensitate.
Unul din principalele simptome este senza-

ția de oboseală, indiferent cât de mult
dormim - acea senzație permanentă că ba-
teriile nu ne sunt încărcate, chiar dacă
dormim un număr de ore adecvat.

Nevoia de somn și lipsa de energie duc
la schimbări de dispoziţie, anxietate, iri-
tabilitate. Pe acest fond pot interveni și di-
ficultățile de concentrare, incapacitatea de
acțiune, de a îndeplini chiar sarcinile ruti-
nei zilnice.

Depresia sezonieră poate provoca și o
creștere în greutate, deoarece organismul
tinde „să ceară” alimente bogate în calorii
pentru a compensa oboseala.

O persoană afectată de depresie se-
zonieră poate încerca sentimente de inutil-
itate și vid interior, iar în unele cazuri mai
grave, pot apărea idei suicidare.

Cine este afectat?
În total, 20% din populația țărilor

nordice ar încerca simptome de depresie se-
zonieră, putem citi la www.scientifique-en-
chef.gouv.qc.ca (Scientifique en chef du
Québec). Totuși, doar 2-3% dintre canadi-
eni suferă de o formă mai severă, numită

tulburare afectivă sezonieră.
Oricine poate fi atins de acest episod de-

presiv temporar, însă femeile sunt mai afec-
tate decât bărbații. Cauza exactă nu se știe
precis, însă se presupune că ar putea fi
legată și de faptul că femeile au o mai mare
tendință de a-și interioriza comporta-
mentele.

Persoanele cu o sănătate mintală mai
fragilă, ca de exemplu cele care suferă de o
tulburare de anxietate sau care au mai avut
un episod depresiv în trecut, sunt la rândul
lor mai susceptibile să dezvolte o depresie
sezonieră.

Munca de acasă poate avea un impact
asupra depresiei sezoniere, prin eliminarea
sau reducerea interacțiunilor cu colegii. Cu
cât acestea sunt mai frecvente, cu atât ele
pot fi mai benefice, căci menținerea con-
tactelor sociale este întotdeauna utilă atunci
când vine vorba de sănătatea mintală.

Cum se poate combate
depresia sezonieră?

Depresia sezonieră este, cel mai proba-
bil, recurentă. Adoptarea unor strategii la

începutul toamnei poate face ca simp-
tomele să fie mai puțin intense.

Este bine să limitați sursele de stres,
deoarece „vulnerabilitățile personale” pot
accentua simptomele. Evitați așadar să
schimbați locul de muncă sau să vă reno-
vați locuința în această perioadă a anului.

Fototerapia sau terapia cu lumină,
care constă în expunere zilnică în fața unei
lămpi speciale cu lumină intensă, fluores-
centă, este eficace în a atenua simptomele,
fără ca să vindece totuși depresia. Această
tehnică poate crește nivelul de energie,
lucru ce predispune persoana respectivă să
pună în practică și alte strategii.

Mișcarea este de asemenea recoman-
dată, căci ea stimulează producția de sero-
tonină. În aer liber este și mai bine,
pentru a profita de lumina zilei și pe cât
posibil de razele de soare.

Dacă aceste recomandări nu
funcționează, există posibilitatea de a face
o terapie de toamnă, i.e. o serie de șe-
dințe cu un psihoterapeut.

Persoanele care se confruntă cu gân-
duri suicidare sau se află într-o situație
psihologică precară trebuie neapărat să
consulte un medic. Este esențial ca aceste
persoane să primească ajutor, mai cu
seamă dacă sunt grav afectate de depresia
sezonieră. Medicamentele antidepresive
pot fi o bună soluție în acestă perioadă a
anului.

Dacă aveți nevoie de ajutor
Linia telefonică de prevenire a suicidului
(în Quebec)
● www.aqps.info
● 1 866 APPELLE (277-3553)
Jeunesse, J’écoute
● www.jeunessejecoute.ca
● 1 800 668-6868
Tel-Jeunes
● www.teljeunes.com
● 1 800 263-2266
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Un studiu publicat în revista Molecular
Psychiatry arată că o oră de plimbare în
natură poate preveni tensiunea mintală și
poate contribui la reducerea riscului de a
dezvolta boli mintale. Plimbările în natură
au fost anterior asociate cu o îmbunătățire a
capacității de concentrare, reducerea ritmu-
lui cardiac și a tensiunii arteriale și cu mai
puțin stres.

Tulburările mintale majore apar în ge-
neral în rândul persoanelor care trăiesc în
mediul urban, ceea ce a dus la ipoteza con-

form căreia traiul în mediul urban este prin-
cipalul factor de risc de mediu pentru
schizofrenie. 

Studiile au demonstrat faptul că, inde-
pendent de alți factori de risc, traiul în
mediul urban determină aproximativ 30%
dintre cazurile de schizofrenie. Pentru a
verifica această ipoteză, cercetătorii au exa-
minat activitatea anumitor regiuni ale
creierului, înainte și după mersul pentru o
oră într-un mediu rural natural și într-un
mediu urban.

Pentru studiu, înainte de efectuarea
plimbărilor, cercetătorii au prezentat parti-
cipanților poze cu fețele unor persoane a
căror expresie facială era fie neutră, fie
transmitea frică. Ulterior, cercetătorii au
expus participanții unei sarcini concepută
pentru a le provoca acestora stres social.
Folosind rezonanță magnetică funcțională,
cercetătorii au analizat activitatea neuronală
atât înainte, cât și după sarcină.

Rezultatele studiului au arătat că
amigdala cerebrală a fost activată în mod

diferențial în urma prezentării imaginilor cu
o expresie facială neutră, comparativ cu
imaginile care afișau o expresie facială de
teamă, în funcție de mediul în care se des-
fășoară experimentul (natură sau în mediul
urban). 

Deși participanții nu au raportat că au
simțit ameliorarea stresului, „efectul
benefic al plimbărilor în natură asupra stre-
sului poate apărea chiar și fără a conștien-
tiza acest lucru”, declară autorii.  

News Medical   
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Nimic nu pare a fi mai real
decât lumea formată din
obiectele de zi cu zi, numai că
lucrurile nu sunt ceea ce par.
Un set de experimente relativ
simple scoate la iveală
nenumărate găuri în înțele-
gerea intuitivă a realităţii fi-
zice. Despre ce este vorba?

Încercarea de a explica ce se întâmplă
cu adevărat în lumea din jurul nostru duce
la unele teorii ciudate şi uneori şi sur-
prinzătoare.

Iată un exemplu simplu. Luaţi o lampă
de birou obişnuită, câteva bucăţi de carton
cu găuri de dimensiuni descrescătoare şi
un ecran de proiecţie, cum ar fi un perete
alb. Dacă puneţi o bucată de carton între
lampă şi zid, veţi vedea o dungă lumi-
noasă formată acolo unde lumina trece
prin gaura din carton. Dacă acum înlocuiţi
bucăţile de carton cu unele cu găuri cu di-
mensiuni din ce în ce mai mici şi dunga
luminoasă va scădea în dimensiune. Odată
ce scădem sub o anumită dimensiune, to-
tuşi, umbra de pe zid se va schimba dintr-
un punct mic în inele concentrice
succesive, luminoase şi întunecate,
asemănătoare cu o ţintă pentru arcaşi.
Această este ceea ce numim „Modelul lui
Airy”- un semn caracteristic al unei unde
care trece printr-o gaură.

Acest lucru nu este foarte surprinzător.

Știm că lumina este o undă, aşa că ar tre-
bui să adopte şi un comportament de tip
undă. Dar acum să vedem ce se întâmplă
atunci când ne jucăm un pic cu modul de
realizare a experimentului. În locul lămpii,
vom folosi un dispozitiv capabil să
proiecteze electroni, asemănător cu cel din
televizoarele vechi; în locul peretelui,
vom folosi o placă de sticlă acoperită cu
fosfor care luminează atunci când este
lovită de un electron. Rezultatele sunt
similare: cu găuri suficient de mici
obţinem acelaşi model Airy.

Acesta pare a fi un pic ciudat: elec-
tronii sunt particule care sunt localizate în
puncte precise şi nu pot fi divizate. Totuşi,
ei se comportă ca niște unde care se îm-
prăștie prin spaţiu, sunt divizibile şi care
se pot uni una cu cealaltă atunci când se
întâlnesc.

Poate că până la urmă nu este chiar
atât de ciudat. Apa este formată din mole-
cule, dar se comportă ca o undă. Modelul
Airy poate că apare atunci când destul de
multe particule se întâlnesc, indiferent
dacă sunt molecule de apă sau electroni.

O variantă simplă a acestor experi-
mente arată, totuşi, că lucrurile nu stau
aşa. Să presupunem că reducem rata
tunului cu electroni la o particulă pe
minut. Modelul Airy nu mai apare şi tot ce
mai putem vedea este doar o mică strălu-
cire la fiecare minut. Dacă lăsăm experi-
mentul să ruleze ceva timp, înregistrând
poziţia fiecărui străluciri atunci când are
loc, putem întocmi harta locațiilor în care
au avut loc flashurile.

În mod surprinzător, nu obţinem doar
o aranjare accidentală de puncte, ci din
nou modelul Airy. Acest rezultat este ex-
trem de ciudat. Niciun electron individual
nu poate şti locul în care au lovit electronii
de dinaintea lui sau în care vor lovi cei de
după el, aşa că nu pot comunica unul cu
celălalt pentru a forma un model concen-
tric. Mai degrabă, fiecare electron trebuie
să fi călătorit sub forma unei unde prin
gaură pentru a produce modelul caracte-
ristic, apoi s-a transformat în particulă
pentru a produce punctul de pe ecran.
Aceasta, desigur, este celebra dualitate
undă-particulă din mecanica cuantică.

Acest comportament ciudat este
prezent la orice bucată suficient de mică
de materie, cum ar fi electroni, neutroni,
fotoni şi alte particule elementare, dar nu
numai în cazul acestora.

Efecte similare au fost observate în
cazul unor obiecte care sunt suficient de
mari pentru a fi privite cu microscopul,
cum ar fi buckminsterfulerenele (molecule
sferice cu formula C60, care datorită
asemănării cu domurile geodezice, creaţii
ale arhitectului Buckminster Fuller, îi
poartă numele). Pentru a putea explica
comportamentul unor asemenea obiecte,
fizicienii asociază de obicei o funcţie de
undă pentru fiecare dintre ele. Deși aceste
unde prezintă proprietăţile uzuale ale unor
unde mai familiare, cum ar fi cele de pe
suprafaţa apei sau cele sonice, precum am-
plitudinea (cât de sus sau de jos deviază de
la starea de echilibru), faza (în care punct
al ciclului se află unda) şi interferenţa

(atunci când fazele de „jos” şi „sus” ale un-
delor se întâlnesc se anulează una pe
cealaltă), ceea ce le transformă în unde nu
este la fel de transparent. Einstein a vorbit,
pe bună dreptate, atunci când a descris
mediul de propagare, ca fiind un „mediu
fantomă”.

Pentru o undă aflată într-un mediu
obişnuit cum ar fi apa, îi putem afla ener-
gia la orice moment calculând pătratul am-
plitudinii sale. Funcţiile de undă, totuşi, nu
transportă energie. În schimb, calculând
rădăcina pătrată a amplitudinilor lor la
orice moment dat poate folosi pentru a afla
probabilitatea de a observa acea particulă
dacă un detector, cum este ecranul acoperit
cu fosfor, este plasat în zonă.

Punctul în care un obiect trece de la
starea în care este doar o undă probabilis-
tică, cu o existenţă potenţială împrăştiată
prin spaţiu, la o stare în care este un obiect
actual, localizat în spațiu este extrem de
important pentru a înțelege dacă materia
este reală sau nu. Ce se întâmplă exact
atunci când funcţia de undă colapsează,
atunci când printre nenumăratele posibi-
lităţi ale locului în care o particula se poate
afla, numai una este aleasă, în timp ce toate
celelalte sunt respinse?

Mai întâi, trebuie să ne punem întrebări
asupra momentului în care are loc
alegerea. În exemplul descris mai sus, pare
a avea loc înainte de a apărea acel flash pe
ecranul fosforescent. În momentul respec-
tiv, o măsurare a poziţiei electronului a fost
făcută de o bucată de fosfor care a strălucit
atunci când a fost lovită de o particulă. În
concluzie, acolo ar fi trebuit să se afle un
electron şi nu doar o undă probabilistică.

Dar să ne imaginăm că nu ne putem
afla în laborator să observăm experimentul
şi că, în loc, reglăm o cameră pentru a în-
registra ecranul fosforescent, iar rezul-
tatele ne sunt transmise printr-o legătură
de satelit pe un computer de pe birou. În
acest caz, flashul de lumină emis de către
ecranul fosforescent trebuie să călătore-
ască până la camera care îl înregistrează şi
procesul este repetat: la fel ca electronii,
şi lumina călătoreşte sub formă de undă şi
soseşte sub formă de particulă. Ce motiv
putem avea pentru a crede că transfor-
marea din undă probabilistică în particulă
a avut loc într-adevăr pe ecranul fosforic şi
nu în cameră?

La început, ecranul fosforescent era in-
strumentul de măsură şi electronul era cel
măsurat. În acest caz, aparatul de măsură
este camera, iar ecranul fosforescent este
parte a ceea ce este măsurat.

Având în vedere că orice obiect fizic
care transmite această măsurare - camera,
computerul, ochii noştri, creierul - este
format din particule cu aceleaşi proprietăţi

Este materia
SCEPTICUS
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reală? (I)

ca ale electronilor, cum putem determina
acel punct particular în care să plasăm tă-
ietura, diferenţierea între ceea ce este mă-
surat şi ceea ce face măsurarea?

Acest lanţ mereu în expansiune este
numit lanţul von Neumann, după numele
fizicianului şi matematicianului John von
Neumann. Unul dintre colegii săi de la Uni-
versitatea Princeton, Eugene Wigner, a
făcut o sugestie asupra locului în care ar tre-
bui să facem tăietura. Dacă urmăm lanţul
von Neumann în sens ascendent, prima en-
titate pe care o întâlnim care nu este formată
din bucăţi de materie, după tiparul clasic,
este conștiința observatorului. Aşa că am
putea spune că în momentul în care conşti-
inţa intră în scenă, funcţia de undă co-
lapsează şi unda probabilistică se
transformă într-o particulă. Ideea că conşti-
inţa este cea care face ca realitatea de zi cu
zi să fie posibilă este, desigur, destul de ciu-
dată; probabil că nu este de mirare că are
atât de puţini adepţi.

Există însă un alt mod de a interpreta
problema măsurării, care nu implică conşti-
inţa - cu toate că şi acesta prezintă compli-
caţii ciudate. Dar pe moment să explorăm
ideea lui Wigner cu mai multă atenţie.

Dacă un observator conştient nu este cel

care colapsează funcţia de undă, au loc
consecinţe curioase. Cu cât mai multe şi
mai multe obiecte devin parte a lanţului
von Neumann prin schimbarea rolului din
instrument de măsurare în parte a ceea ce
se măsoară, structura de tip „împrăştiere”
a undei probabilistice devine de asemenea
o proprietate şi a acestor obiecte. Natura
de tip superpoziţie a electronului, abilitatea
de a fi în locuri diferite în acelaşi timp,
acum afectează, de asemenea, şi instru-
mentele de măsurare.

A fost verificat experimental că nu
doar obiectele mici, care nu pot fi obser-
vate, cir şi obiectele destul de mari pentru
a fi privite la microscop, cum ar benzile de
metal cu o lungime de 60 de micrometri,
pot prezenta un comportament de tip su-
perpoziţie.

Desigur, nu putem privi printr-un mi-
croscop şi să vedem banda de metal ca
aflându-se în două locuri odată, pentru că
acest lucru ar cauza colapsul imediat al
funcţiei de undă. Totuşi este clar că starea
de indeterminare pe care am găsit-o la
nivel atomic poate avea loc şi la nivel
macroscopic.

Dar, dacă acceptăm că funcţia de undă
trebuie să colapseze din momentul în care

conştiinţa intră în scena măsurării, con-
secinţele sunt încă şi mai curioase. Dacă
decidem să rupem lanţul în acest punct,
vom | avea de-a face cu o situaţie în care,
conform uneia dintre definiţiile realităţii,
materia nu poate fi privită ca fiind reală.
Dacă conştiinţa este necesară pentru a
transforma fantomaticele unde probabilis-
tice în lucruri care sunt mai mult sau mai
puţin asemănătoare cu obiectele pe care le
întâlnim în viaţa de zi cu zi, cum putem ex-
prima faptul că materia este ceea ce ar
putea fi, indiferent dacă în zonă s-ar afla o
minte umană sau nu?

Poate că ne grăbim un pic. Chiar dacă
suntem de acord cu ideea că este necesară
conştiinţa pentru a rupe lanţul, tot ce
putem concluziona e că atributele di-
namice ale materiei, cum ar fi poziţia,
momentul şi spinul, sunt dependente de
mintea umană. Asta nu înseamnă că şi
atributele statistice cum ar fi masa sau
sarcina electrică, sunt de asemenea de-
pendente. Atributele statistice sunt
prezente indiferent dacă noi suntem în
zonă sau nu.

Cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm
dacă redefinirea realităţii ca fiind „un set

de atribute statistice” păstrează destul din
conţinutul ei pentru a ne permite să privim
materia ca fiind reală. Într-o lume lipsită
de minţi, ar mai exista atribute cum ar fi
masa sau sarcina electrică, dar lucrurile nu
s-ar mai afla într-un anumit loc sau nu ar
mai călători într-o anumită direcţie. O ast-
fel de lume nu ar avea nimic în comun cu
lumea pe care o observăm. Werner Heisen-
berg a spus că: „ontologia materialismului
s-a bazat pe iluzia că acest tip de existenţă,
« actualitatea » directă a lumii din jurul
nostru, poate fi extrapolată şi la nivel
atomic. Această extrapolare, totuşi, este
imposibilă… Atomii nu sunt lucruri”.

Se pare că la acest punct putem cel
mult obţine afirmaţia că unele lucruri sunt
independente de faptul că noi, ca observa-
tori umani, suntem prezenţi, chiar dacă ele
ar putea avea puţine în comun cu inter-
pretarea de zi cu zi a materiei.

Se schimbă oare înțelegerea noastră
asupra realităţii materiei dacă alegem
cealaltă definiţie forte a realităţii - nu prin
ceea ce este prezent, oricum, ci prin ceea
ce oferă o fundaţie pentru toate celelalte?

Pentru a putea răspunde acestei între-
bări, trebuie să cercetăm o noţiune ştiinţi-
fică cheie, aceea a explicaţiei reductive.
Cea mai mare parte a puterii unei teorii şti-
inţifice derivă din faptul că ea se aplică
unui anumit set de obiecte pentru a explica
comportamentul unui alt set diferit de
obiecte. Aşadar, nu avem nevoie de un set
separat de legi şi principii pentru a explica
al doilea set.

Un bun exemplu este modul în care
teoriile din fizică şi chimie, care se ocupă
cu materia neanimată, pot fi folosite pentru
a explica procesele biologice.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, scris
de Jan Westerhoff și intitulat „Reality: Is
matter real?”, a fost publicată în revista
New Scientist. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro
prezintă zilnic articole, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să
sprijine acest demers de transmitere a
informației științifice pot dona la:
www.scientia.ro.
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În cadrul proiectelor de cer-
cetare științifice efectuate în
laboratoare subterane, pre-
cum cel din Italia de la Gran
Sasso, se pot verifica limitele
de valabilitate ale principiului
excluziunii al lui Pauli. O
încălcare a acestui principiu
este prevăzută de modele ale
teoriei gravitației cuantice. Un
experiment recent la Gran
Sasso a reușit să ajungă la
limite în verificarea acestor
modele - până la scara lui
Planck.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Principiul de
excluziune al
lui Pauli (PEP)

Cu toții învățăm la
chimie cum se com-
pletează cu electroni
orbitalii atomilor: doi

electroni pe nivelul 1s fundamental și așa
mai departe.

Modul în care electronii se „așează” în
orbitali este dat de principiul excluziunii -
care spune că într-un sistem (precum ar fi
atomul) nu pot exista doi electroni cu toate
numerele cuantice identice. Electronii nu
sunt... prietenoși.

Acest principiu a fost ulterior demon-
strat de Pauli (care a primit premiul Nobel
pentru această descoperire), dar și de alții,
în cadrul teoremei statisticii spinului, cea
care leagă simetria funcției de undă a unui
sistem cuantic de spinul particulelor care-l

formează, atunci când este vorba despre
particule identice precum electronii.

Particulele cu spin semi-întreg (de
exemplu electronii) au o funcție de undă
anti-simetrică, în timp ce particulele cu spin
întreg (precum fotonii) o funcție de undă si-
metrică. Acest principiu este extrem de im-
portant și îl întâlnim în fizică, chimie,
biologie, dar și astrofizică - de exemplu în
stelele de neutroni (neutronii fiind fermi-
oni). Recent însă, atât din punct de vedere
teoretic, cât și experimental, se inves-
tighează o posibilă încălcare a acestui prin-
cipiu, care ar putea avea loc în teoria
gravitației cuantice.

Gravitația cuantică și
încălcarea principiului
excluziunii

Dacă una dintre ipotezele care stă la
baza teoremei statisticii spinului nu ar fi
valabilă, atunci principiul excluziunii ar

putea să nu fie valabil 100%; ar putea exista
sisteme unde acest principiu este încălcat.
Evident, vorbim despre efecte extrem de
mici.

În cadrul gravitației cuantice - teoria
care încearcă să pună împreună mecanica
cuantică cu relativitatea generală (cu
geometria spațiu-timpului) - ar putea exista
condiții pentru încălcarea principiului ex-
cluziunii.

Precizăm că încă nu avem o teorie a
gravitației cuantice; există însă mai multe
ipoteze: de la teoria corzilor la teoria gra-
vitației cuantice cu bucle. În modele ale
acestor teorii geometria spațiu-timpului
poate fi ne-comutativă (simplificând,
schimbând două puncte între ele din spațiu-
timp nu obținem același lucru). În acest caz
ar avea loc o încălcare a principiului lui
Pauli care depinde de energie, dependența
fiind în funcție de modelul folosit. Teste
experimentale ale principiului excluziunii
pot deci reprezenta teste ale modelelor de

gravitație cuantică.

Noi rezultate la Gran Sasso
Un nou studiu al cărui rezultat a fost re-

cent publicat în revista Physical Review
Letters la care am fost coordonatoare, pre-
zintă rezultatele unui experiment efectuat în
cadrul laboratorului subteran (sub munte)
de la Gran Sasso în Italia (cu proiecte fi-
nanțate de INFN, Centro Ricerche Enrico
Fermi, Foundational Questions Institute
(FQXi) și John Templeton Foundation, cu
suportul LNGS-INFN), unde s-a studiat o
posibilă încălcare a principiului excluziunii
prin tranziții atomice în atomul de plumb,
interzise de acest principiu. Adică o tran-
ziție a unui electron pe nivelul funda-
mental 1s care conține deja doi electroni;
ar fi al treilea electron pe 1s, ceea ce ar
reprezenta o evidentă încălcare a principiu-
lui excluziunii al lui Pauli.

Experimentul nu a descoperit aceste
tranziții, punând limite asupra probabi-
lității de încălcare a principiului, care au
fost transformate în limite ale modelelor
de gravitație cuantică, în anumite modele
ajungându-se la scara lui Planck și chiar
depășind-o (scara lui Planck indică nivelul
de energie la care fizica actuală nu mai este
valabilă - și se așteaptă să se măsoare efecte
ale unei noi teorii, cea a gravitației cuan-
tice).

Planuri de viitor
Pentru viitor, planurile sunt de a efectua

experimente și măsurători și mai precise. Se
va ajunge să se pună noi limite pentru mo-
delele gravitației cuantice sau, dimpotrivă,
să se descopere încălcări ale principiului ex-
cluziunii, ceea ce ar reprezenta o revoluție
în fizică.

Cătălina Oana Curceanu este prim cercetă-
tor în domeniul fizicii particulelor ele-
mentare și al fizicii nucleare, Laboratori
Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di
Fisică Nucleare (Roma, Italia) și colabora-
tor al Scientia.ro.

Gravitația cuantică și principiul de
excluziune al lui Pauli

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Grupul care a efectuat experimentul la Gran Sasso. De la stânga la dreapta: Fabrizio Napoli-
tano, Alberto Clozza, Cătălina Curceanu, coordonatoarea experimentului, și Marco Miliucci.
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Caut educatoare/ ajutor de educatoare
pentru o grădință în mediu familial situată
în Dorval, cu șase copii. Plata se face prin
cec. Postul este la timp plin, cu salariu
competitiv, fără asigurare colectivă, pentru
persoane de 18 ani și plus. Experiența an-
terioară în domeniu nu este necesară, dar
este binevenită. Obținerea cazierului judi-
ciar și efectuarea unui curs de prim ajutor
pentru grădinițe sunt condiții obligatorii,
ale căror costuri le pot asigura. Lăsați un
mesaj la garderiedorval@yahoo.com sau
514-636-4406.

Familie compusă din patru persoane,
locuind în cartierul Côte-des-Neiges din
Montreal, caută o menajeră pentru curățe-
nie, spălat rufe, gătit, pentru patru zile pe
săptămână. Postul este disponibil imediat.
Persoanele interesate sunt rugate să ia legă-
tura cu Mary la 514-731-2176.

Charcuterie Balkani St-Hubert caută bucă-
tar/bucătăreasă și/sau patisier/pa-
tisieră. Postul este la timp plin. Contactați
Éloïse, mtlbalkani@gmail.com sau 450-
676-6654.

Companie de transport vrac caută șoferi.
Camioanele sunt parcate în St-Hubert.
Pentru informații sunați la 514-944-4115.

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, cu program flexibil. Contactați dr.
Henry la 514-739-2325.

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. Sun-
tem situați la 7532 Chemin Côte-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.

Oportunitate de business: Charcuterie Fair-
mont este de vânzare! Magazinul este si-
tuat pe bulevardul St-Laurent, există de
peste 60 de ani, are o clientelă fidelă și nu-
meroasă și se vinde cu rețete și echipa-
mente. Sunați la Greg, 514-288-8046.

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Eti-
mologico-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 an-
tebelică; Duiliu Zamfirescu și Titu
Maiorescu în scrisori (1884-1913), ediție
din 1937, precum și alte volume. Telefon:

514-502-7315.

Tehniciană în stimulare educativă pentru
copii între 2 și 12 ani, cu peste 20 de ani
de experiență, ofer ședințe de stimulare
pentru copiii cu dificultăți de comunicare/
învățare și consultanță parentală. Ședințele
se pot efectua la domiciliul copilului sau la
biroul meu din Dorval, în franceză/
română. Pentru mai multe informații lăsați
un mesaj la 514-636-4406 sau scrieți la
atelierstimulationeducative@yahoo.com.

Îngrijesc persoane în vârstă. Fac și menaj.
Ioana, 438-630-7140.

Ofer spre închiriere cameră în casă par-
ticulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil per-

soană de sex feminin, nefumătoare, li-
niștită, ordonată și fără animale.
400$/lună+electricitate. Informații supli-
mentare la telefon 438-387-7341.

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

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratu-
ită. Informații suplimentare: 514-575-
9377.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
Ste-Famille colț cu Sherbrooke, la doi pași
de metroul Place des Arts, complet reno-
vate, totul inclus. Spălătorie și ascensor în
imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. Tel: 450-465-
9360.

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

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

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul pro-
gram: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-475-
1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

IMOBILIARE
MATRIMONIALE

VÂNZĂRI

DE VÂNZARE
Comerț esential la Montreal,
amplasament ideal, produse unice,
business matur, foarte rentabil și cu
un bun potențial de dezvoltare în con-
tinuare. Cauza vânzarii: pensionare.
Doriți să vă schimbați activitatea pen-
tru a investi într-un loc stabil, solid și
cu viitor strălucitor, la adăpost de
crize?
Posibilitate de partenariat, ajutor la
finanțare.

Mai multe detalii la:
CommerceMontreal2022@yahoo.com

OFERTE/SERVICII
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Ministrul Eduard Novak promite
20-30 de medalii la Jocurile
Olimpice pentru România

România va fi capabilă să
câștige undeva la 20-30 de
medalii la Jocurile Olimpice
dacă va reuși să imple-
menteze Strategia Națională
pentru Sport. Este promisi-
unea pe care o face mi-
nistrului Sportului, Eduard
Novak.

Strategia Naţională pentru Sport
2022-2032 reprezintă documentul cadru
care stabileşte viziunea de dezvoltare şi
direcţiile majore, având ca funcţie prin-
cipală direcţionarea şi coagularea tu-
turor eforturilor, resurselor şi acţiunilor
întreprinse într-o direcţie coerentă, care

să poziţioneze sportul ca o prioritate
naţională, se arată într-un articol publi-
cat de HotNews.ro.

Documentul include 70 de obiective
strategice și a intrat în dezbatere pu-
blică.

„Garantat, dacă putem să facem
acest proiect, infrastructură, activitate,
securizarea federaţiilor şi în mers con-
struit 10-15 ani, România e capabilă să
câştige la Jocurile Olimpice 20-30 de
medalii. Easy”, a declarat într-o confe-
rință de presă ministrul Novak.

Cele mai importante
obiective strategice
privind Sportul din
România
1. Prioritizarea sporturilor olimpice de
tradiţie, care au adus performanţe

României.
2. Crearea unui sistem sportiv predictibil
şi transparent.
3. Descentralizarea structurilor şi bazelor
sportive din structurile de stat.
4. Finanţarea federaţiilor prioritare în
baza unor strategii pe termen lung, cu
obiective finale la Jocuri Olimpice şi
Paralimpice, dar şi obiective intermedi-
are.
5. Crearea unui sistem în care sportivii
de performanţă să se poată antrena în
cele mai bune condiţii, cu accent pe con-
ceptul de pregătire centralizată contro-
lată. Conceptul de sistem de sport
piramidal este construit în jurul unor
centre regionale de excelenţă sau
olimpice (6 de vara şi 3 de iarnă), care
vor putea funcţiona pentru sporturile pri-
oritare si voi fi independente.
6. Strategia de infrastructură, care să se
axeze tot pe ideea dezvoltării sporturilor
prioritare (în termen de 10 ani, în fiecare
reşedinţă de judeţ să existe infrastructură
pentru aceste sporturi prioritare).
7. Investiţii prin programe guvernamen-
tale pentru crearea de noi activităţi - plan
concret pentru a da viaţă bazelor sportive
(ex.: program special pentru a plăti
antrenorii şi instructorii care să pună
bazele sporturilor prioritare în zone în
care ele nu sunt o tradiţie).
8. Elaborarea sistemul de specializare a
antrenorilor, ca parte integrantă în Legea
Sportului.
9. Noua Lege a Sportului, care să vină în
sprijinul dezvoltării sporturilor şi să asi-
gure stabilitate.
10. Crearea unui sistem în care foştii
sportivi de performanţă să aibă prioritate
la reîntoarcerea în sistemul sportiv.

ROMÂNIA | JOCURI OLIMPICE

FOTBAL

UUnn  nnoouu  ssttaaddiioonn  mmooddeerrnn  vvaa
ffii  ccoonnssttrruuiitt  îînn  
RRoommâânniiaa

Guvernul român a aprobat un proiect privind
construcția unui nou stadion în Constanța, după
ce în vara acestui an Consiliul Local Municipal
Constanţa a decis trecerea stadionului „Gheorghe
Hagi”, arena istorică a Farului, la Compania
Naţională de Investiţii (CNI). Vechiul stadion va
fi demolat, iar în locul acestuia va fi construită
noua arenă. Conform oficialităților, costurile to-
tale vor depăși 100 milioane de euro. 

Pe lângă stadion, se va mai construi un teren
de antrenament cu o capacitate de 1.000 locuri,
care va fi dotat cu 6 piste, săli de antrenament,
centru de conferințe, spațiu expozițional, spații
administrative și comerciale.

Actualul stadion din Constanța este construit
în anul 1970 și a fost modernizat în 1999. Capa-
citatea lui este de 15.500 locuri, dar acesta se află
într-o stare deplorabilă.

CCaarree  vvaa  ffii  nnuummeellee  nnoouu  ddiinn
eecchhiippaa  SSiimmoonneeii  HHaalleepp??

Patrick Mouratolou pregătește sezonul 2023
din circuitul WTA și caută un partener de antre-
nament pentru Simona Halep.

Presa poloneză, citată de HotNews.ro, a înain-
tat două nume posibile: Piotr Grynkowski și Al-
bert Chudy, ambii fiind prezenți preț de câteva
zile la Academia lui Patrick Mouratoglou din
Nisa pentru a da probe.

Grynkowski și Chudy așteaptă un răspuns în
această perioadă să vadă dacă vreunul dintre ei va
face parte din echipa Simonei Halep pentru se-
zonul 2023. Grynkowski a mai avut rolul de spar-
ring partner pentru Iga Swiatek (actuala lideră
detașată din ierarhia WTA) și pentru Magdalena
Frech sau Urszula Radwanska.

Simona Halep nu va mai juca tenis în acest an
din cauza operației suferite la nas. Ea avea șanse
reale de a se califica la Turneul Campioanelor.

LLoottuull  RRoommâânniieeii  ppeennttrruu
îînnttââllnniirreeaa  ccuu  UUnnggaarriiaa
ddiinn  ppllaayy--ooffff--uull  BBiilllliiee
JJeeaann  KKiinngg  CCuupp

Horia Tecău, căpitanul-nejucător al echipei
feminine de tenis a României, a anunţat lotul tri-
color pentru întâlnirea cu Ungaria (11-12 noiem-
brie 2022, la Oradea) din play-off-ul Billie Jean
King Cup (fostă FedCup). 

Cele cinci jucătoare convocate de Tecău sunt
Ana Bogdan (locul 46 WTA), Jaqueline Cristian
(83 WTA), Gabriela Ruse (104 WTA), Alexia
Todoni (1258 WTA) şi Monica Niculescu (52
WTA la dublu).

România şi Ungaria s-au întâlnit până acum
de nouă ori în Fed Cup, România obţinând opt
succese. Singura victorie a Ungariei s-a con-
semnat în 1993, în Anglia, cu 2-1.

PE SCURT

OO  ccaammppiiooaannăă  rreecceennttăă  aa  RRoommâânniieeii,,  ppee
ccaallee  ssăă  ddiissppaarrăă  ddiinn  ffoottbbaall

Astra Giurgiu este la doar un pas de
a dispărea complet de pe scena fotba-
listică, după ce a înaintat o cerere către
Federația Română de Fotbal pentru re-
tragerea din campionat, la numai opt
etape de la începerea sezonului.

Cu foarte multe probleme de ordin
sportiv și administrativ, dar mai ales fi-
nanciare, clubul care se află în prezent
în al treilea eșalon fotbalistic al
României este gata să renunțe la tot

ceea ce înseamnă activitate sportivă.
Motivarea clubului pentru această

decizie ar fi în primul rând interdicția
de a înregistra jucători la echipă, lucru
care nu permite formației patronate de
Ioan Niculae să își definitiveze lotul
pentru a face față acestui sezon com-
petițional.

Totodată, giurgiuvenii susțin că
FIFA le-a impus în mod abuziv să
plătească datoriile către mai mulți jucă-

tori, deși aceștia nu s-au înscris la masa
credală.

Astra Giurgiu este câștigătoarea ti-
tlului din sezonul 2015/16 și mai are la
activ o Cupă a României (2014) și două
Supercupe ale României (2014, 2016).

Acum, cu 8 înfrângeri din tot atâtea
meciuri și cu un golaveraj de 0 goluri
marcate cu 78 goluri primite, Astra este
în pragul colapsului.

Eduard Novak, ministrul Sportului și sportiv paralimpic medaliat.
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) 
Sănătate: Dacă e să fie,
problemele pot să aibă

legătură cu dinţii, oasele, articulaţiile ori
cu reactivarea unei afecţiuni mai vechi.
Dragoste: Apar noutăți în viața sentimen-
tală ce te determină să visezi până departe.
Financiar: Ești activ şi inspirat, poți
încheia investiţii şi afaceri profitabile. 

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Este un
moment nimerit pentru
investigații, tratamente,

schimbări de dietă sau chiar pentru îngri-
jiri de frumusețe. Dragoste: Schimbările
din viața ta sentimentală pot fi bulver-
sante. Simți nevoia să iei o pauză pentru
o reflecție la rece. Financiar: Posibil să
scapi de o datorie, să faci o investiție de
zile mari sau să afli o veste foarte bună
legată de bani.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Evită
sedentarismul şi ai grijă
de starea ta mentală. Este
esențial să-ți aloci timp

pentru tine, pentru a decompresa și a te
reenergiza. Dragoste: Te îndrăgostești
lulea, ca niciodată, sau ai parte de mo-
mente foarte frumoase în relația cu
partenerul. Financiar: Banii sunt un
punct sensibil.  

RAC (22 iunie -  22
iulie)
Sănătate: E OK să chel-
tui bani pentru sănătate, e

în avantajul tău, nu trebuie să te gândești
la sumele care se duc. Dragoste: Ești
oricum emotiv, iar dragostea te face şi mai
sensibil, şi mai vulnerabil. Financiar: Vei
fi în faţa unei afaceri noi, a unei investiții
de succes, a unor achiziții pe care le
pregătești de multă vreme.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești cam agitat şi
nu reușești să-ţi păstrezi
energia în limitele controla-

bile. Există riscul unor accidente cauzate
de grabă. Dragoste: Suferinţele din amor
nu te ocolesc, dar nu cumva torni gaz
peste foc fără motiv? Financiar: Nu mai
sta pe gânduri, nu e momentul pentru in-
vestiţii imobiliare, redecorări sau achiziţii
majore.

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) 
Sănătate: Te afli sub o
aripă protectoare ce te ţine

departe de orice boli majore. Dragoste:
Eviți să te gândești prea mult, eviți să vor-
bești, însă la un moment dat va trebui să-
ți confrunți sentimentele și realitatea.
Financiar: Iei decizii înțelepte, menite să
restabilească echilibrul între venituri şi
cheltuieli.

BALANŢĂ (23 septem-
brie - 22 octombrie) 
Sănătate: Problemele de
sănătate (și oricare altele!)

nu se revolvă ignorându-le. Din contră,
există riscul să se agraveze. Dragoste: O
întâlnire neașteptată, un mesaj surprinză-
tor sau niște cuvinte tulburătoare îți vor da
o nouă încredere în tine. Financiar: Ar fi
bine să mai reduci din cheltuieli, nu e mo-
mentul pentru achiziții frivole. 

SCORPION (23 oc-
tombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Dietele severe,
de scurtă durată, nu sunt

răspunsul. Schimă-ți optica, ai răbdare și
acordă-ți timp. Dragoste: Un pic egocen-
tric sau narcisist, aștepți de la cel drag tot
ce poate da şi te complaci în postura de
răsfățat. Financiar: Să nu cheltuiești
nimic fără o analiză aprofundată.

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Nu sunt elemente
majore care să influenţeze

starea ta de sănătate. Dragoste: Încearcă
să te iubești tu mai mult și ai să vezi cum
răspunsul celor din jur, atitudinea și senti-
mentele lor se vor schimba și ele. Finan-
ciar: Parcă ai aştepta de undeva să apară
nişte bani sau nişte oferte noi de colabo-
rare, dar ele nu vor veni chiar acum. Răb-
dare!

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Încearcă să
mănânci mai puțin și mai

sănătos și ia și niște suplimente.
Dragoste: Gelozia sau egoismul te stăpâ-
nesc pur și simplu, iar atitudinea ostilă pe
care o abordezi în iubire te face să pierzi.
Cu cât vei conștientiza asta mai repede, cu
atât va fi mai bine. Financiar: Banii nu te
macină acum, deși te gândești cum să faci
rost de un venit suplimentar. 

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) 
Sănătate: Chiar dacă mi-
nore, problemele de sănă-

tate nu trebuie ignorate. Sunt semnale de
alarmă pe care organismul ți le trimite!
Dragoste: Îți redescoperi partenerul sau o
cunoștință mai veche într-o lumină nouă,
pozitivă. Financiar: Totul e OK acum,
dar gândește și pe termen lung. 

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Pro-
blemele de sănătate au re-
zolvare dacă te informezi

mai mult, dacă ceri opinii avizate.
Dragoste: Ţi-au căzut ochii pe o persoană
deosebită, care ţi-a atras atenția, şi te
gândești din ce în ce mai des la ea.
Financiar: Fii mai cumpătat când vine
vorba de cheltuieli, ești predispus spre
excese.
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