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Prefață

L’ostéopathie et la sclérose en plaques. Eau-stéopathie et
l’énergie des émotions este o pledoarie științifică de întoarcere la
origini și în același timp un manifest în favoarea globalizării, în sensul
privirii în ansamblul său al unui fenomen, cel de vindecare. Autoarea
nu pășește în întuneric pentru că aduce argumente științifice teoriei
expuse și nici pe un drum nedescoperit deoarece, înaintea ei, mulți
autori, mult mai renumiți, au pășit aducând cu ei teorii și argumente.
Inteligența materiei a fost dovedită dar niciodată recunoscută, efectele
emoțiilor, deși cunoscute, sunt încă rostite în șoaptă. Într-o eră în care
oamenii descoperă lumina dar și faptul că nebănuite sunt căile de a
ajunge la ea, într-o lume în care nu doar că interesele primează ci mai
ales în care egoul interior guvernează asupra adevărului, nimic nou
pe axa alfa și omega, pe un drum încă rătăcit, materialul aduce o
abordare interesantă, optimistă și evolutivă asupra subiectului tratat.
Este intreresantă abordarea fenomenului dar și teoriile emise, studiile
prezentate completându-se armonios cu argumente științifice.
Autoarea este pe un drum iar noi nu putem decât să o susținem și să
o încurajăm, așteptând cu speranță ca ideile și teoriile să fie puse în
practică, cu succes.
Cezar HONCERIU
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