Restituiri cu Ştefan Manea

- Perfect adevărat! Iată pentru care motiv
se nasc copii care, încă din faza embrionară,
au probleme. Iar un pariu cu sănătatea lor
reprezintă o adevărată provocare pentru cei
ce se implică, în mod real, la acest demers.
Este un drum lung, greu, cu multe ocolişuri,
care pretinde studii experimentale, cercetări, ipoteze, validări de produse: suplimente
alimentare, vitamine, oligoelemente, minerale, terapii noi. Întoarcerea la Natură nu se
poate face ca la armată, printr-o comandă
de tip “Stânga-mprejur!”, deoarece mutaţiile
produse asupra fiinţei umane se destructurează în timp, aşa cum s-au restructurat, tot
în timp.
Cu toate acestea, lupta pentru sănătate
nu trebuie abandonată sub nici o formă!
Educaţia pentru un stil de viaţă sănătos pentru mamă, pentru copilul pe toate treptele
lui de vârstă, încă din faza embrionară, la
nou-născut, sugar, antepreşcolar, preşcolar,
şcolar, licean (incluzând cele 2 etape efervescente de transformări neuro-endocrine
- pubertatea şi adolescenţa). Apoi, continuând cu tinereţea, vârsta adultă, matură şi încheind cu vârsta a 3-a şi cu senectutea.
Programul nostru genetic a fost proiectat iniţial de Marele Creator, care ne-a
propus - cu o imensă generozitate - să putem trăi... câteva sute de ani (prin numărul de miliarde de neuroni pe care îi avem
în dotarea proprie). Faptul că ne jucăm
iresponsabil cu şansa vieţii sănătoase, împlinite, reprezintă un adevăr dureros, pe
care va trebui să-l corectăm din mers, utilizând mijloacele pe care le avem la îndemână acum sau pe care le putem înnobila
de acum încolo.

Medicina
naturală

Compania “HOFIGAL” continuă amplul
program în toate aceste verigi componente, deoarece am fost şi vom fi solidari
cu principiile care guvernează NATURA.
Acea natură care nu minte niciodată şi pe
care o dorim în reconciliere cu omul acestui mileniu!
La ora actuală, putem afirma că s-au
făcut paşi importanţi, decisivi chiar, în
ceea ce priveşte proiectul nostru fundamental: să realizăm (nu să promitem) cât
mai multe produse destinate sănătăţii semenilor noştri, din România, care trăiesc
pe aceste meleaguri dăruite de Natură.
Dar şi românilor din diaspora, ca şi tuturor oamenilor de pretutindeni, din Europa, Asia, America, Australia, fiind deschişi
către cooperare, dialog, parteneriate.

Medicina
clasică
(alopată)

Stilul
de viaţă
sănătos

Terapiile alternative
asistate sau
efectuate de specialişti competenţi

Alimentaţia
şi dieta

Educaţia şi
informaţia
pentru sănătate

Credinţa
în vindecare

Protecţia
mediului
înconjurător

Formarea unei
generaţii capabile să
trăiască în armonie
cu Natura

Unde apare boala, suferinţa sau durerea, nu mai rămâne loc decât pentru
tămăduire, vindecare, alinare. Dar... fără
improvizaţii, experimente oarbe şi riscante, manipulări ale spiritului celor disperaţi
şi neputincioşi.
Şi fără ca scopul profitului financiar
să obnubileze (să îngusteze) omenia sau
principiul fundamental al actului terapeutic: “în primul rând să nu faci rău” (primum non nocere!)
Din aceste raţiuni, Compania “HOFIGAL”
practică mereu, fără pauze de conştiinţă,
adevărate excursii ale minţii în următoarele domenii: n cercetare fundamentală (de
laborator) şi cercetare aplicată (pe loturi
martor şi loturi de bolnavi cu diverse afecţiuni) n producţie n inovaţie n brevetare
n şcolarizare specialişti n educare tineri n
distribuţie produse n experimentare clinică
n editare publicaţie proprie (Revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate) n interviuri n
emisiuni radio şi TV n parteneriate n donaţii
n sponsorizări.
Din această enumerare, atât de bogat nuanţată şi generoasă este clar că prin tot ceea
ce faceţi dvs, d-le Manea, împreună cu colectivul de specialişti ai Companiei “HOFIGAL”, cu
colaboratorii fideli, cu admiratorii şi prietenii,
aţi ales o luptă pe baricadele promovării tipului de medicină naturală, pentru a avansa în
câştigarea pariului cu sănătatea.
Având atâţia aliaţi şi - atâtea nobile
intenţii, sunteţi deja un învingător şi vă doresc succes în continuare!
Mulţumesc şi-aşa să fie !

Iunie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

33

