АДРИАНА
МЛАДЕНОВИЋ
Атласолог из београдског огранка Препорода Адриана Младеновић, утицај намештеног атласа на избављање од болести искусила је
на својој кoжи, а потом је пожелела да и сама људима доноси здравље и срећу. Ево њене приче из књиге „Искуства препорођених“:

МОЈА БЕБА СВУ НОЋ
МИРНО СПАВА
О томе колико намештање атласа може да помогне, чула сам од моје
тетке, која је пре годину дана имала великих проблема – неколико месеци
није могла да хода и говори, слабо је чула и видела. У „Препород“ су је
малтене донели. Лице јој је било „пало“, и то је личило на шлог. Одмах по
намештању атласа, већ на путу кући, осетила је као да јој неко облива
водом одузету леву страну лица. Кроз три месеца је стала на ноге. Тетка
је свима причала о атласу, па смо се тако и моја мајка и ја, а убрзо и све
троје моје деце подвргли третману.
Ја сам низ година имала ужасне болове у лумбалном делу леђа, због
којих би ми се повремено одузимале ноге. Такође су ме мучиле проширене вене у десној нози, а у листу сам осећала јака трњења и пуцање
капилара. Имала сам и екцем на десној руци. Сан ми је био лош, испрекидан, а због кичме сам се будила са ужасним боловима.
Чим сам наместила атлас, као да ми је неко сишао са врата, такво
сам олакшање осетила. Бистрије сам видела, као да су ми се очи широм
отвориле. Те ноћи сам први пут после дужег времена мирно спавала и
ујутру се пробудила без болова. Била сам пресрећна! Нисам могла да
веруjем – устала сам из кревета и ништа ме не боли!
Наредних неколико дана осећала сам затезања у разним деловима
тела и схватила да је то, како ми је наговестио Предраг Ђорђевић, подешавање статике. Кроз две недеље трњење десне ноге је престало, а
нисам више осећала ни пецкање услед пуцања капилара. За два месеца
ми се екцем потпуно повукао, а ничим га нисам мазала. Ослобoдила сам
се и менструалних болова, због којих сам попила тону лекова. Прва
менструација после намештања атласа била је болна као и претходне, а
следећа – потпуно безболна. Запазила сам и да ми се кожа пролепшала,
иако не користим никакве креме.

И мајци је много боље. Она је повремено имала висок притисак, а
вишегодишње мигренозне главобоље су јој у последње време бивале све
учесталије. За ова два месеца од када је наместила атлас, свега три пута
је заболела глава, и то много блаже и знатно краће. Престала је да пије
лекове за притисак. Занимљиво је и то што није више експлозивна као
раније, мање се нервира, сасвим ретко плане...
Све у свему, много лепог се издогађало. И моје две баке су знатно
боље, ослободиле су се болова и лекова.
Средили смо и подмладак. Не само да је Предраг Ђорђевић наместио атлас мојим синовима Луки (4) и Матеји (3), него чак и деветомесечној беби Анђели. Сви су здравији и отпорнији и мирније спавају, а бебица се ноћу више не буди. Дивота!
Кад сам се првог јутра по намештању атласа пробудила ослобођена
болова, пожелела сам да и ја усрећујем људе, тако да сам сада на обуци
код Предрага Ђорђевића. Он нас обучава бесплатно, иако је своју обуку
код Швајцарца Ренеа Шимперлија скупо платио. Желим да што пре, сви
заједно, препородимо Србију.
Адриана Младеновић, Београд
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ПОШТО ЈЕ ПРИМИЛА СЕРТИФИКАТ ОД ПРЕДРАГА ЂОРЂЕВИЋА,
АДРАНА МЛАДЕНОВИЋ ПОУЗДАНО НАМЕШТА АТЛАС
И УЧЕСТВУЈЕ У ПР ЕПОРАЂ АЊУ СР БИЈЕ.

