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Profesia de fizioterapeut m-a ajutat să îmi aducă în fața oameni
diverși cu un numitor comun, durerea.

După mai bine de 13 ani de experiență profesională, în care am
avut ocazia de a lucra la cele mai înalte standarde profesionale,
am observat un patern care se tot repetă atât în rândul pacienților
cât și a sistemului de sănătate.

Cinci puncte consider că este bine ca fiecare persoană să le
cunoască, iar aici vei găsi atât lucruri care îți vor plăcea dar și idei
care posibil să nască repulsie în tine.

Vei afla lucruri importante despre tine, despre un sistem ce poartă
o mantie albă pe exterior dar este extrem de murdar în interior și
despre cum să rămâi sănătos toată viața, pentru că:

CUVÂNT ÎNAINTE  



DUREREA ARE ȘI 
MULTIPLE AVANTAJE. 

ȘTIAI ASTA?

Este una din cele mai întalnite expresii ale pacienților mei.
Majoritatea dintre ei încep să se repoziționeze atunci când văd în
jurul lor alți pacienți ce au afecțiuni mult mai grave. Am învățat
dea lungul timpului că cea mai mare problemă este cea pe care
o avem noi.

Pentru un adult poate să fie o durere de cap, sau de spate,
pentru un senior faptul că nu mai are forța necesară să realizeze
plimbări lungi, iar pentru un adolescent faptul că are un puseu de
acnee. Toate acestea sunt adevărate însă ridicându-ne deasupra
problemei noastre întotdeauna vom începe să avem o altă
perspectivă.



În primul rând vom observa că nu suntem singurii care avem
probleme.
În al 2 lea rând dacă suntem obiectivi putem cu ușurință pentru
majoritatea dintre noi să spunem că noi nu avem probleme
dacă privim la cei din jurul nostru.

Imaginează-ți pentru o secundă cum ar arăta viața ta dacă nu
ai putea vedea, nu ai putea auzi, ți-ar lipsi o mână sau un
picior sau le ai pe toate însă nu le poți folosi.

Imaginează-ți cum este să fii copil și să nu poți alerga alături
de restul, sau pentru o fracțiune de secundă imaginează-ți că
este vorba de copilul tău...

ACELEAȘI PROBLEME 
+ 

GÂNDIRE DIFERITĂ  
= 

SOLUȚII



Atunci când realizez aceste exerciții de imaginație cu pacienții
mei, majoritatea își schimbă atitudinea instant. Ajung să se
bucure de ceea ce au și parcă acea problema a lor a devenit
brusc mai mică, încep să zâmbească privind la ce spuneau la
prima întâlnire și totul capătă o noua viziune.

Practic fiecare are parte de o schimbare de paradigmă atunci
când privește lucrurile din această perspectivă. În plus din
păcate mulți dintre noi avem activat un inamic intern care vrea
să ne saboteze. Acesta este un al aspect extrem de important
dar foarte puțin comunicat în rândul medicilor.

Rămânând în durere de multe ori primim mai multe
beneficii decât atunci când ne simțim bine. Sună extrem de
ciudat însă este perfect adevărat.

Durerea poate prezenta multiple avantaje, ce nu le
conștientizăm iar subconștientul o păstrează vie și la cote
înalte.

Durerea este ca un prieten al nostru pe care dorim să-l
păstrăm secret.

Am să vă vorbesc doar de cele mai frecvent întălnite însă
pentru a descoperi fiecare în parte recomand cu încredere să
vă programați la o ședință cu un psiholog.

• Durerea atrage atenție în jurul tău – cei dragi pot
să fie mai atenți cu tine, oferindu-ți mai multă atenție și gesturi
de afecțiune. Cei dragi pot începe să facă lucruri ce în mod
normal le făceai tu ( spălat vase, curățenie, de mâncare, mersul
la cumpărături etc.)



• Durere îți oferă beneficii la job – colegii pot să
spună cu rapiditate stai liniștit fac eu, sau haide mergi acasă
poți termina mai devreme.

• Durerea te avantajează în societate – oamenii ce te
văd în durere au tendința de fi mai blânzi cu tine, oferindu-ți
prioritate la o coadă sau scaunul în mijlocul de transport. Acest
comportament din nou, măgulește ego-ul și dorința fiecăruia
dintre noi de a primi atenție, acest fapt ce generează instalarea
unui reflex.

• Durerea îți atrage partenerul de viață aproape –
atunci când suntem în durere majoritatea partenilor de viață
încep să se oprească din vârtejul acțiunilor și încep să ne ofere
atenție, fiind este exact ce aveam nevoie. Observând acest
comportament subconștientul caută permanent să reproducă
situația care i-a adus atenția de care avea nevoie.

Acestea sunt doar câteva mecanisme subconstiente prin care
acestă întrebare:

DE CE MI SE-NTÂMPLĂ TOATE MIE, 
ar fi bine să o înlocuim.

Este o întrebare care în primul rând nu este corectă dacă
privești prin comparație cu alte cazuri, în 2-lea rând este o
întrebare care are o justificare psihologică profundă și în final
dacă tot vei continua în mod sigur Dumnezeu o să-ți răspundă,
dar dacă tot ne răspunde nu ar fi mai benefic nouă să îl
întrebăm:

- CE AM DE FĂCUT CA SĂ MĂ SIMT MAI BINE?

Să-mi concentrez energia și atenția pe acele întrebări care sunt
orientate spre soluții și nu pe cele care întrețin un cerc vicios.



2. OMUL SĂNĂTOS 
NU ESTE RENTABIL 
PENTRU SISTEM!

Știu, sună meschin, conspirațional și șocant însă din păcate
există un mare adevăr în această afirmație. Discutând cu mari
chirurgi din România îmi aduc aminte cum îmi spuneau:

”Alex, mergem în direcția greșită!“

Am evoluat din punct de vedere tehnologic enorm de mult în
ultimii 50 de ani însă procentajul oamenilor ce părăsesc
această lume din motive cardiace nu s-a schimbat iar acest
fapt confirmă concluzia prietenului meu chirurg.



Din păcate, omul sănătos nu este rentabil, este un alt
adevăr ce foarte puțini specialiști din industria sănătății ți-l
vor spune. Din acest motiv niciodată prevenția sau
tratamentele cauzale ce abordează ființa umană în
complexitatea sa, nu vor fi promovate spre publicul larg.

Există medici care au început să se desprindă de turmă, să
aibă curajul să spună lucruri greu de acceptat în rândul
colegilor lor, printre aceștia menționându-l pe Prof. Dr.
Dumitru Constantin Dulcan sau Medic Primar de
Chirurgie Cardiacă Lucian Gheorghe, însă ei sunt puțini și
așa vor rămâne.

Omul sănătos, nu aduce bani sistemului. Un chirurg dacă
nu operează, nu are pacienți, dacă nu are pacienți atunci
apar restructurări sau chiar disponibilizări și lanțul de efecte
poate continua. O persoană care nu este operată este
întotdeauna ajutată cu un tratament medicamentos.

Odată ce începi să întri în cursa medicamentelor este foarte
greu să mai scapi.



Atât timp cât focusul întregi lumi medicale va fi îndreptat
spre tratamente vom înainta cu toată viteza, dar spre
direcția greșită.

Atunci când ești plimbat din cabinet în cabinet și ți se
recomandă imediat o serie de investigații de cele mai multe
ori extrem de costisitoare, cum este RMN-ul, de care
personal consider că se abuzează în acest moment, ca în
final ajungi să ți se spună …

“Nu sunteți ÎNCĂ de operat, urmați acest tratament
medicamentos și reveniți la mine dacă mai aveți o criză,
probabil atunci vă voi opera”

Atunci consider că ești prins în această industrie a sănătății
unde etica și conduita profesională sunt valori puse la fundul
sacului iar vectorul economic primează.

Cred cu tărie că sistemul de plată pentru medici ar putea fi
modificat astfel încât fiecare medic să fie plătit în funcție de
câți pacienți sănătoși are în lista sa, și nu câți a reușit să
trateze. Cu cât ai mai mulți pacienți ce se-mbolnăvesc și au
nevoie de intervenția ta, cu atât să fie mai rușinos pentru
tine ca specialist.

Performanța medicală să fie evaluată în prevenție,
aceasta consider că este direcția corectă.



Să ridici în slăvi pe aceia care spun, sunt cel mai bun medic
pentru că, nu am nici un pacient bolnav luna asta, cu toți
pacienții mei am discutat despre ce au de făcut că să-și
păstreze starea de bine.

Atunci vom putea afirma că avem experți în sănătate, până
atunci vom rămâne captivi în ceea ce se numește industria
sănătății.



3. CE NU ÎȚI SPUNE 
NEUROCHIRURGUL 
DESPRE HERNIA 
DE DISC ?

Lucrând alături de alți specialiști, făcând parte din echipele
interdisciplinare din centrele medicale unde am lucrat, am avut
șansa să cunosc mai mulți neurologi și neurochirurgi.

Ceea ce am putut observa dea lungul a mai bine de 10 ani a fost o
reținere din partea celor 2 specializări în a promova puternic
fizioterapia sau altfel spus singurul tratament ce poate face să
nu devii dependent de medicamente și să te țină departe de
cuțit.

La prima vedere am crezut că mi se pare mie, însă discutând cu
mai mulți colegi specialiști în recuperare medicală, fizioterapeuți
sau medici de recuperare și traumatologie sportivă, acest lucru s-a
confirmat.



Neurochirurgii nu promovează ceea ce ar putea însemna
pentru pacient salvarea de la intervenția chirurgicală.

Există neurochirurgi care punctează că... „ar fi bine să faceți
niște gimnastică medicală “ însă de aici pâna la aloca timp în
cadrul actului medical, numit consultație, pentru a explica, cum
se formează hernia de disc, care sunt fazele acesteia, ce
poți face fără să te operezi, cum funcționează biomecanica
locală și cel mai important cum kinetoterapia te poate ajuta,
fiind singura care se adresează structurilor ce pot suplini
afectarea discurilor intervertebrale, este cale foarte lungă...

Conform asociației neurochirurgilor din Statele Unite ale
Americii, 90% din pacienții ce vizitează un neurochirurg nu
primesc indicație de tratament chirurgical.
Această afecțiune, HERNIA DE DISC are ca plan de tratament
principal – GIMNASTICA MEDICALĂ.



Cei ce mă cunosc pot confirma ce urmează să vă spun, lucru ce
l-am spus de zeci de ori și în aparițiile din presa scrisă sau TV.
Întotdeauna am crezut că un pacient informat, este în primul
rând un pacient liniștit, deoarece știe ce are, ce se-ntâmplă cu
el, ce arme are la îndemână și mai ales, ce are de făcut. Pentru
asta în schimb este nevoie de empatie, dragoste față de oameni,
pasiune nebună pentru bine semenilor și timp dedicat lor.
Atribute ce le găsim din ce în ce mai rar în rândul multor medici.

Așadar, hernia de disc în 90% din cazuri își găsește rezolvare
în kinetoterapie, aceasta fiind singura ce poate să se adreseze
cauzelor de origine biomecanică, căci pentru restul planurilor
emoțional, psihic și spiritual există alte forme de tratament ce
întotdeauna trebuiesc mixate. Fără o abordare multiplă și
complexă așa cum este și omul, consider că mereu vei face în
cel mai bun caz doar jumătate din treabă.



În altă ordine de idei – operația de hernie de disc are un
singur scop, să elimine factorul compresiv și ATÂT.

Alfel spus, bucata de disc externă și stuctura s-a internă ce
pune presiune pe o rădăcină a unui nerv este eliminată.

Spun atât, pentru că fără stabilizarea musculară optimă și o
recuperare funcțională, riscul de recidivă este unul
extrem de mare, în plus durerea în multe cazuri nu dispare
după intervenția chirurgicală așa cum se așteaptă
majoritatea.

Dacă nu mă crezi, întreabă pe cineva apropiat care știi că s-
a operat de hernie de disc:

- Te mai doare spatele sau... durerea aia de pe picior
mai există ?

Kinetoterapia este vitală pentru întoarcerea la o viață 
petrecută în sănătate.

Aceasta, în primă fază având obiectiv recuperarea
funcțională și reducerea semnelor clinice apoi de
consolidare a rezultatelor obținute.

Altfel spus, mișcarea trebuie să devină un stil de viață și 
nu un mijloc de tratament. 



4. SECRETUL 
CARE TE 
POATE ȚINE 
TÂNĂR 
TOATĂ VIAȚA

”Bătrânețe haine grele” este o vorbă
veche românească transmisă din
generație în generație. O zicală care
te duce imediat cu gândul la faptul că
odată ce înaintăm în viață lucrurile se
schimbă și o fac spre rău.

Pentru fiecare dintre noi sănătatea
reprezintă valoarea numărul 1.

Știm cu toții că fără sănătate nu
putem face multe lucruri în viață, iar
atunci când o pierdem parcă apare
brusc o revelație ce duce ulterior la
schimbare a stilului de viață la 180 de
grade. Pentru lucruri care anterior nu
aveai timp, brusc apare timp, pentru
lucruri ce nu aveai bani brusc apar
bani și exemplele pot continua.



Majoritatea pacienților care au avut probleme de sănătate și
am avut șansa să le fiu aproape, mi-au mărturisit că regretă
foarte mult anii în care fie s-au neglijat, fie efectiv și-au bătut
joc de sănătate.

Oameni care nu alocau nici măcar 2 ore pe săptămână
pentru a realiza un set de exerciții fizice de bază sau să
practice un sport. Oameni care atunci când făceau excese
alimentare sau de alcool spuneau, am o viață și vreau să mă
bucur de ea, ”Carpe Diem” așa cum ne-a influențat marele
sciitor al perioadei de aur a literaturii romane Quintus Horatius
Flaccus, în limba română Horațiu.

Toți aceștia aveau parte de o revelație după ce s-au
confruntat cu o primă zguduitură serioasă a sănătății.

Secretul pentru o viață petrecută cât mai mulți ani în sănătate
în primul rând pornește de la conștientizarea faptului că nimic
nu este mai important decât sănătatea noastră. Există
multiple momente în care, după cum știm cu toții, chiar dacă ai
bani mulți nu vei putea să-ți cumperi sănătatea.

Din aceste considerente este vital pentru binele tău și al celor
din jurul tău să începi să te preocupe în mod real sănătatea ta.
Altfel spus începe să sapi fântâna când nu îți este sete.

Ceea ce pot spune cu siguranță că te va ține tânăr și sănătos
toată viața este practicarea mișcării în mod constant.
Mișcarea este poate un termen prea generalist.



În mod concret consider că realizarea unor exerciții fizice
adaptate perioadei de viață în care te afli și a tabloului tău
clinic actual pot să te ajute să înaintezi în viață în mod natural.

Toate acestea le oferă KINETOTERAPIA.

O disciplină medicală la care prea puțini dintre noi apelează în
scop de prevenție iar în scop de tratament pentru o perioada
mult prea scurtă.

Normalul este descris ca fiind percepția majorității despre
acel ceva, iar din păcate așa cum am scris și la început,
majoritatea credem că înaintarea în viață este asociată cu
durere și probleme.

Însă sunt aici să vă spun că nu este obligatoriu. Bătrânețea
poate avea haine confortabile, poate puțin uzate de timp, dar
în nici un caz grele, ca să continuăm această metaforă.

Totul depinde de tine și de deciziile zilnice pe care le faci.

Din acest motiv am inițiat o comunitate de oameni anormali :)
din perspectiva majorității. Oameni care se ocupă de sănătatea
lor în mod constant, oameni ce practică exerciții fizice deștepte
adapte nevoilor lor, oameni ce spun, a sosit momentul pentru
un RESTART!!!

Am numit această comunitate la care ai și tu acces gratuit
RESTARTIX. Dacă crezi că vrei să ieși din tiparul normalului,
să te preocupi de sănătatea ta în mod constant, să te înconjori
de oameni orientați spre soluții, te aștept alături de noi pe
pagina de facebook RestartiX.

Acolo vei putea afla mult mai multe despre secretul care te va 
ține tânăr toată viața.



5. SOLUȚIA CARE ÎȚI SALVEAZĂ TIMP ȘI BANI 
TOTUL DIN CONFORTUL CASEI TALE! 

Victor Hugo a spus odată – “nimic nu este mai puternic
decât un gând căruia i-a sosit momentul“

Pandemia a schimbat mult lumea și inclusiv România iar
majoritatea schimbărilor nu au fost pozitive însă cel puțin un
lucru bun s-a născut odată cu lansarea stării de urgență din 16
martie 2020. O soluție născută din dorința de a fi alături de
oameni în momentele dificile ale vieții. Această soluție a fost
în mintea mea de mai multă vreme însă așa cum spunea și
Victor Hugo, nu îi sosise momentul.

Astfel din 6 iunie 2020 România s-a ridicat la standardul țărilor
de renume, ca SUA, Norvegia, Marea Britanie, Germania
țări care aveau cu mult înaintea pandemiei servicii de
fizioterapie asistată online. Această soluție practic oferă
oricărei persoane posibilitatea de a avea acces la un specialist,
fără să mai piardă timp în trafic, sau să platească sume mari de
bani pentru a realiza exerciții fizice medicale cu scop de
recuperare sau prevenție.

TOTUL SE POATE ACUM DIN CONFORTUL CASEI TALE!

Astfel dacă suferi de hernie de disc, sau ai alte afecțiuni ce au
ca recomandare de tratament kinetoterapia, acum poți să ai
acces la aceste servicii, rapid și la costuri incredibil de mici.



Mi-am dorit să ofer oamenilor posibilitatea a practica exerciții
fizice deștepte tot anul nu doar pentru 10 ședințe așa cum o
fac majoritatea când au o afecțiune.

În plus știu foarte bine că fără a practica mișcarea în mod
constant nu vei putea niciodată să te bucuri de o viață cu
ZERO DURERE.

Iar dacă crezi că este o nebunie, te invit să descoperi această
platformă pe site-ul https://www.restartix.ro/programe și să
vezi ce spun sutele de oameni care deja sunt membri și se
bucură de o viață fără durere, fără medicamente, stând
departe de intervențiile chirurgicale.

https://www.restartix.ro/programe


Această platformă îți oferă
posibilitatea de a sta de
vorbă cu experți în
recuperare medicală prin
fizioterapie ce au o vastă
experiență clinică, să
realizezi consultații medicale
prin apel video, la fel de
simplu cum stai de vorbă cu
cei dragi ție și astfel să afli
exact ce ai nevoie și cum
poți scăpa de durerile
actuale.

Tot pe această platformă
vei găsi o abordare
complexă a ființei umane,
având acces la specialiști de
renume ca:
- Rajko Kuzmanovici
fondatorul metodei Silva în
România,
- Eugen Popa președintele
asociației de hipnoză din
România,
- Prof. Univ. Dr Paula

Drosescu și mulți alții ....

Precum și tehnici de relaxare
autogenă dovedite științific.

Practic RestartiX este 
acea soluție care îți 
salvează timp și bani 
oferindu-ți acces la 
experți din confortul 
casei tale.



Pentru a primi mai multe informații gratuite pentru o viață cu 
ZERO DURERE, și despre cum să scapi de durerile de 

spate fără medicamente sau alte procedee scumpe 
urmărește-ne și alătură-te comunității de peste 12.000 de 

oameni care au învățat cum să-și dea un Restart vieții!

Dă Like paginii noastre de facebook – RestartiX 
https://www.facebook.com/restartixcenter

Pentru a fi la curent cu noutățile noastre și pentru a avea 
acces la materialele săptămânale pe care le oferim 

înregistrează-te la newsletterul nostru:
www.restartix.ro

Intră în grupul privat Zero Durere și stai conectat cu noi!
https://www.facebook.com/groups/RestartiX

https://www.facebook.com/restartixcenter
file:///D:/ebook Alexandrescu/www.restartix.ro
https://www.facebook.com/groups/RestartiX
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Alexandru Ilie este de profesie fizioterapeut licențiat încă din 
2009. În cei peste 12 ani de experiență clinică a avut șansa să 
servească oameni din toate categoriile sociale, singurul aspect 
comun al acestora fiind durerea. 

Formarea profesională a fost fondată de practică clinică, 
cursuri de perfecționare și post universitare de master. În 
recuperarea coloanei vertebrale consideră că cel mai mult a 
avut de învățat de la Robert Donatelli unul din marii experți  
internaționali ai fizioterapiei. 

Cele mai mari realizări ale lui Alexandru 
• Co-Fondator al platformei de prevenție și educație în 
sănătate RestartiX, 
• A dezvoltat și patentat produse pentru 
managementul durerii cervicale
• A ajutat peste 50.000 de oameni din lume să-și 
reducă durerile prin produsele pe care le-a dezvoltat
• 2019 a publicat primul studiu știintific despre 
recuperarea medicală prin dinamometrie computerizată, studiu 
prezentat în cadrul congresului internațional de fizioterapie 
organizat de Universitatea de Educație Fizică și Sport din 
București: ”The efficiency of computerised dynamometry in the 
recovery of medial meniscus surgery”
• 2019 a fost lector în cadrul Congresului Național de 
Fizioterapie 



• 2019 a publicat un articol în cadrul revistei de 
recuperere medicală dedicată medicilor de recuperare 
• 2020 a fost lector în cadrul Congresului Național 
de Fizioterapie 
• 2019 a publicat un articol în cadrul revistei de 
recuperere medicală dedicată medicilor de recuperare 
• 2020 a fost lector în cadrul Congresului Național 
de Fizioterapie 
• 2020 a publicat un articol știintific cu vizibilitate 
internațională în revista Journal of Sport and Kinetic 
Movement cu titlul ”The Efficiency of therapeutic physical 
exercise applied online in combating chronic pain lumbar 
spine”. Pasiunile lui sunt cititul și practicarea mișcării într-o 
manieră organizată. Consideră că misiunea lui este aceea 
de a se pune în slujba oamenilor. 

Recomandările lui au fost apreciate de ....
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