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PREFAŢĂ

Bun prieten şi frate în Hristos, domnul profesor Marin Plopşoreanu 
este în primul rând un OM de o mare omenie şi dăruire cristică, pentru 
care a ajuta pe cel în suferinţă reprezintă o filozofie de credinţă.

În personalitatea sa condensează valori de invidiat - cântăreţ consa-
crat, balerin, artist, profesor de educaţie fizică şi sport, kinetoterapie - 
(gimnastică igienică, medicală, masaj) şi nataţie, un adevărat iubitor al 
frumosului şi un căutător al perfecţiunii în toate. Dar aceste “ daruri pro-
videnţiale”  ar rămâne în umbră dacă nu ai descoperi în el pe “ bunul sa-
maritean” care se uită pe sine şi se dăruieşte celui năpăstuit de boală.

El este “ un buchet ” de asemenea valori, precum cele menţionate 
mai sus, care l - ar fi putut lansa în lumea starurilor naţionale şi internaţi-
onale, dar întâlnirea cu Isus i-a schimbat cu 1800 sensul vieţii.

La ofertele ispititoare de a se lansa în lumea starurilor care i-au fost 
“oferite pe tavă” el a avut aceeaşi replică: “ Eu voi cânta, voi lucra şi voi 
trăi numai spre slava Domnului, Dumnezeului meu ”. Şi a rămas consec-
vent acestei mărturisiri de credinţă.

El a ales mai degrabă să strălucească precum o stea în lumea celor 
amărâţi şi întristaţi de handicapul fizic, cărora, prin harul care i-a fost 
dăruit, le-a adus o rază de speranţă. Mulţi copii cu picioare ologite de 
boală, cu spate  strâmb, chirciţi de suferinţă, astăzi zburdă ca mieluşeii, şi 
datorită mâinilor binecuvântate ale acestui profesor iubitor de semeni.

 După anii trăiţi nu pe scenele lumii, ci în Spitalul de copii cu afecţi-
uni neuromotorii “ Dr. Ştefan Stâncă ” şi în Spitalul “ Marie Sklodowska 
Curie” (Budimex) din Bucureşti, în compania copilaşilor desfiguraţi de 
boală, pot să spun cu toată convingerea că domnul Marin Plopşoreanu a 
devenit “ un artist al chirurgiei fără bisturiu”, un specialist de înaltă clasă 
în Kinetoterapie.

Deşi timpul a trecut, el şi-a păstrat vitalitatea, fiind un mare risipitor 
de energie şi căldură sufletească la fel ca şi în vremea tinereţii. La cei 62 
ani ai săi, domnul profesor  a rămas copil la suflet.
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Fie ca venirea Domnului Isus să-l găsească tot copil la suflet şi pregătit 
să strălucească o veşnicie precum o stea în diadema Maestrului Divin.

Această lucrare, care este un excelent ghid practic de Kinetoterapie, 
prezintă într-un limbaj accesibil publicului larg, noţiuni practice şi com-
plexe de exerciţii fizice simple, uşor de practicat în condiţiile cele mai 
modeste, cu mare eficienţă atât în profilaxia, cât şi în terapia bolilor.

Întrucât Kinetoterapia este o metodă profilactică şi terapeutică va-
loroasă care completează paleta largă a profilaxiei şi terapiei naturiste, 
recomand această carte tuturor celor care vor să îşi conserve sănătatea, 
sau dacă sunt bolnavi să se recupereze din boală.

  
  Dr. Doru LAZA

Motto: 
„Domnul ne-a descoperit principiile vieţii în Cuvântul 

Său scris şi în marea carte a naturii creată de El. 
Noi toţi suntem datori să luăm cunoştinţă de aceste 

principii şi în deplină supunere, să conlucrăm cu Dumnezeu 
în restabilirea sănătăţii corpului şi a sufletului nostru”.  
  (Pe urmele Marelui Medic, pag. 96:3, E.G. White.)
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