БИЉАНА БАЈИЋ

БИЉАНА БАЈИЋ СА СЕРТИФИКАТОМ ПРЕДРАГА ЂОРЂЕВИЋА

НАМЕШТАЊЕ АТЛАСА МЕЊА ЖИВОТ
Намештање атласа ми је привукло пажњу превасходно због моје деце, тринаестогодишњег Бобана и десетогодишње Сташе, који су, нажалост, имали више
здравствених проблема него ја. Најпре је атласолог Нада Богојевић у новосадском
огранку Препорода наместила атлас мом сину, који је имао спуштено раме и изражену грбицу на врату, за коју медицина није имала решење. Бобан је одмах након
намештања био сав у сузама, које су неконтролисано текле. То је била његова прва реакција, необична и чудна и њему и мени. Убрзо је уследио талас доброг расположења и прилив позитивне енергије. Нада нам је дала упутство како да извучемо максимум из намештеног атласа. Све у свему, за три месеца грбица је сасвим нестала! Чак му се и кажипрст, који је био искривљен откад га је у раном детињству пригњечио, лепо исправио. Глава му је била стално погнута, а сад стоји
право, па изгледа као да је порастао. И метаболизам му се убрзао. Био је пуначак,
више није...
Кћерку Сташу је пре три године, у првом разреду, прегледао физијатар и
рекао да има почетак сколиозе. Десет дана је радила вежбе по један сат, и то је
било све. Ништа није постигнуто. Три године сам трагала за решењем, веруј ући да
сигурно постоји неко ко може помоћи мом детету. Била сам у праву. Сташи је помогао Предраг Ђорђевић. Одмах је уочио да јој је спуштено једно раме и на тој
страни подигнута карлица, а нога краћа један центиметар. Палчеви на ногама су
јој стајали укосо, као да има педесет година. У раном детињству је добила ударац
фризбијем у главу и вероватно јој је тада значајно измештен атлас. Чим јој је
Предраг наместио атлас запазила је да има дубљи удисај, да добија више ваздуха. Нисам ни знала да не дише како треба... Прсти јој се полако исправљају,
кичма јој је све боља. Муж и ја уживамо гледајући како нам деца постају све здравија. То здравље је подстакнуто једноставном и краткотрајном масажом лигамената на потиљку, када је атлас постављен на тачну анатомск у позицију.
Е па, хтела сам да Предраг и мени помогне. Мој главни проблем су били синуси, који су одмах по намештању атласа почели изобилно да се чисте. Имала
сам и цисту на колену, коју је установио ортопед. Међутим, месец дана пошто ми
је Предраг Ђорђевић наместио атлас, та циста је нестала. Више ничег бије било,
ни избочине, ни бола. Чак сам се отарасила и тика на левом оку, који ме је гњавио
цео живот, од пете-шесте године. Сви око мене то примећују. Делује им чудно и
невероватно да више не жмиркам!
Због свега овога што је наша породица доживела, пожелела сам да и ја
завршим обуку за атласолога и усрећујем друге људе. Предраг Ђорђевић ми је то
омогућио и оплеменио ми живот. Срећна сам што смањујем људску патњу и бол и
доносим радост чак и онима који су се осећали безнадежно.
______________________________________________________________________

▼

● Јелена Кадић (37), Бачка Паланка
„Погледати у небо, подићи главу – једноставно, нисам могла. Такође, низ година ме је мучило отежано пражњење црева (затвор), а то сам решавала помоћу
таблета... Када ми је Биљана Бајић објаснила шта се све постиже намештањем
атласа, схватила сам да се и ја на тај начин могу ослободити својих проблема.
Имала сам поверење у Биљу, знала сам да, кад она говори, то нису празне приче.
Међутим, изненадила ме је брзина којом сам се отарасила својих мука: за свега
двадесет четири сата дошло је до драстичних промена набоље и ништа се није
пореметило ево већ пуних пет месеци. Од дана када ми је Биља наместила атлас,
ни једну једину таблету нисам попила! Уверила сам се у једноставну истину: том
краткотрајном масажом лигамената на потиљку наш атлас се поставља на прецизну анатомску позицију и заиста добијамо здравље без лечења!“

● Марија Зорић, Бачка Паланка
„Први пут сам се сусрела са причом о атласу 2011. године, на једном предавању Предрага Ђорђевића. Та логична и уверљива прича ми је побудила интересовање за малу, али пресусдно важну кошчицу у људском телу, на коју медицина није обратила довољно пажње. Кад се та кошчица – атлас, помери, изазива низ
здравствених проблема, а њеним враћањем на тачну анатомску позицију, проблеми се повлаче и нестају. Схватила сам да је атлас померен код апсолутне већине
људи на свету, а потпуно здрави људи који доживљавају дубоку старост су веома,
веома ретки. То су они којима атлас стоји како треба и не гњечи им крвне, лимфне
и нервне путеве, па могу, у здрављу, да доживе и преко сто година.
Још драгоцених појединости о атласу сазнала сам од бачкопала начког
атласолога Биљане Бајић, коју познајем од детињства – као добру, оригиналну,
свестрану и способну особу. Зато сам јој се, са пуним поверењем, обратила не би
ли помогла мом тридесетједногодишњем сину, који је имао доста здравствених
проблема. Он је возач камиона. У току вожње је осећао трњење руку и ногу, али и
стезање и оштар бол у пределу срца. Знао је да заврши и у Хитној помоћи. То га је
мучило, помишљао је на најгоре. Спопа дао га је страх од смрти. При сваком стезању око срца добијао је нападе страха. Приватно смо ишли на разне прегледе и
све то скупо плаћали. Установљен му је повишен притисак и аритмија. Ништа више. Разговарала сам са сином о атласу, али он није имао поверења у тај метод.
Међутим, Биљана Бајић га је уверила да нема разлога да стрепи и сумња, јер су
резултати код многих изванредни. Мој син је пристао да му се намести атлас, а
после тога је два дана стално спавао и презнојавао се. Биљана нам је објаснила
да се покренуло велико чишћење организма и да је то добар знак. Мом сину је из
дана у дан бивало све боље. Сада, након четири месеца, одлично се осећа! За
све то време је само једном осетио благо пецкање у грудима. На страх је потпуно
заборавио. Руке и ноге му више уопште не трну. За само месец дана је почела да
му расте и коса на темену, а ту је био сасвим ћелав! Сад му је цело теме покривено власима, као да никада није било ћелаво...

Пожелела сам да побољшам и сопствено здравље, иако су ме једино вене
мучиле. Од колена наниже имала сам чворове – спољне вене. Биљана ми је наместила атлас и по граду се прочуло и ово чудо – било је очигледно да су се моје
вене за релативно кратко време повукле!
Ја радим као неговатељица старих лица и помагање људима ми представља задовољство. Пожелела сам да се обучим и положим испит за атласолога,
ка-ко бих брже и лакше људима враћала изг убљено здравље. Предраг Ђорђевић
ми је пренео тајне свог златног заната, тако да и ја сада другима успешно
намештам атлас, усрећујући и њих и себе.“
______________________________________________________________________

ПЕТАР БОРОЈЕВИЋ ИЗ СЛАВОНСКОГ БРОДА
НАМЕСТИО ЈЕ АТЛАС У ЗАГР ЕБУ ПР Е ДВЕ ГОДИНЕ,
АЛИ ЈЕ ТЕК ПОСЛЕ „ПР ЕПР АВКЕ“ У ПР ЕПОРОДУ КОД БИЉАНЕ БАЈИЋ
ДОЖИВЕО ДР АГОЦЕНА ПОБОЉШАЊА ЗДРАВЉА.
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***
ТЕЛЕВИЗИЈСКИ ПРИЛОГ
СА ПРЕДРАГОМ ЂОРЂЕВИЋЕМ И БИЉАНОМ БАЈИЋ
ПОД НАСЛОВОМ
Намештање атласа у БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
МОЖЕТЕ НАЋИ НА YOUTUBE КАНАЛУ.

АТЛАСОЛОЗИ БИЉАНА БАЈИЋ, ДУШКО ПУХ АЧА И МАРИЈА ЗОРИЋ
НА ЈЕДНОМ ОД ПР ЕДАВАЊА ПР ЕДР АГА ЂОРЂЕВИЋА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

БИЉАНА БАЈИЋ СА ПРЕДРАГОМ ЂОРЂЕВИЋЕМ У „ПР ЕПОРОДУ“ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

НАЈБОЉЕ ЈЕ КАД СЕ АТЛАС НАМЕСТИ У ДЕТИЊСТВУ

„ПРЕПОРОД“ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ – У УЛИЦИ КОЗАРАЧКОЈ ББ (НАСПРАМ СУП-А)

НОВА ИСКУСТВА

● Оливера Вукадинов (48), Бачка Паланка
„Чула сам да се у Паланци намешта атлас и убрзо сам пронашла Биљану
Бајић, која ми је све тако добро објаснила, да сам поверовала како ћу ту сигурно
решити своје проблеме.
Још у детињству ме је ударила у главу столица од рингишпила у лету, и од
тада сам имала зујање у ушима и чудну напетост у глaви. Било је и падова, који су
изазвали тегобе, тако да се деценијама борим са здравственим проблемима.
У Препороду код Биљане увидела сам колико ми је десно раме спуштено, а
карлица подигнута. Ограничено дизање руку на леђима такође је знак да атлас не
стоји на својој тачној анатомској позицији.
Најгоре ми је било при свакодневној физиолошкој потреби. Паника ме је
хватала, јер ми се при напрезању појачавало зујање у ушима.
Зато сам била задивљена и пресрећна кад ми је, после намештања атласа,
нестало не само зујање, него и све друге тегобе. Радим у фотокопирници, долазе
ми многи људи, и свима препоручујем да се овом једноставном масажом лигамената на потиљку отарасе свега што их мучи.“

● Петра Васић (55), Бачка Паланка
„Боловала сам пуних четрдесет година, а Биљана Бајић ми је наместила атлас пре само три месеца, и већ сам, у дословном смислу речи, препорођена! Oд
детињства сам имала тешке мигрене, али код лекара нисам нашла спас, него се
моје здравље и даље урушавало. Дошли су и проблеми са синусима и ушима,
вртоглавице, недостатак гвожђа, хемороиди, масна ткива, климактеричне тегобе,
вене, бол у ногама, општи пад имунитета – шта ме све није стигло! Желела сам да
нестанем са овог света, да умрем, само да се решим болова! Нико није знао моје
муке, углавном сам ћутала, а оно што су видели, нису разумели, као да ја сама
изазивам све те проблеме...
Посебна прича је моја алергија. Доктори су ме од ње лечили пуне двадесет
две године, од моје осамнаесте. Никада нису утврдили на шта сам алергична, него сам ја сама, сасвим случајно, открила да сам алергична на – злато! Пре месец
дана сам поново ставила златни накит, да проверим да ли ми намештен атлас и
на то делује и, гле чуда, алергије нема!
Људи, намештајте атлас, помозите себи, јер ћете тако имати здравља и
снаге да помажете драгим људима. Нека ваш здрав разум користи ваше здраво
тело. То је чиста срећа, ја сам пресрећна и Богу захвална што нам је послао Предрага Ђорђевића и његове ученике да нас спасавају. Сви можемо постати здрави,
упркос душманима који су отровали нашу лепу земљу. И земља се може исцелити, само да се ми прво препородимо.“

● Максо Плавшић (57), Бачка Паланка
„Пре три године доживео сам саобраћајну несрећу и задобио озбиљне повреде леђа и врата. Од тада сам се лечио, безуспешно, на неурологији, ишао и на
рехабилитацију и масажу, али није било никаквих помака. Пробао сам и сва алтернативна лечења за која сам чуо, али би се увек испоставило да сам само бацао
паре на краткотрајна побољшања.
Док сам лежао на неурологији чуо сам за намештање атласа и Предрага
Ђорђевића, који води Удружење ПРЕПОРОД, али нисам поверовао да бих ту нашао спас. Међутим, након три године, кад сам сазнао да у Бачкој Паланци постоји
огранак ПРЕПОРОДА и да ту намешта атлас Ђорђевићева ученица Биљана Бајић,
одмах сам решио да се подвргнем том једноставном и, испоставило се, спасоносном захвату.
Пре намештања атласа могао сам да подигнем десну руку само до висине
рамена, и то уз болове од којих сам јаукао. Изгубио сам осећај у десној шаци, све
ми је испадало из руке. И ходање ми је било веома болно , а дужа шетња причињавала ми је огроман напор. Није ми било лако да стојим, или да седим у истом
положају дуже од пола сата. Три године уопште нисам могао да лежим на десној
страни. Нису помагали разни јастуци ни душеци...
Е, али је намештање атласа итекако помогло! За ова три месеца, од када
ми је Биљана подесила атлас, схватио сам да ПРЕПОРОД има тачно име – ја сам
се заиста препородио! Почео сам без проблема да спавам на десној страни тела.

Болова у врату и леђима више нема, сан је окрепљујући, будим се одморан... Мој
посао захтева целодневан ход, а то сада није никакав проблем...
Десило се још нешто, сасвим неочекивано и веома занимљиво: на кожи ми
се показују убоди од инјекција које сам добијао током живота! Мој брат их је видео,
не може да верује!

● Ковиљка Плавшић (28), Бачка Паланка
„Татина побољшања здравља након намештања атласа подстакла су ме да
и ја, пре два месеца, одем код Биљане Бајић у ПРЕПОРОД.
Иако млада, имала сам доста тегоба, али ме је разговор са Биљом опустио
и охрабрио. Намештање атласа ми је било болно, јер ми је јако низак праг бола.
Осетила сам и мучнину, али се исплатило. Глава ми је покретљивија, врат ми
више није укочен, лакше тонем у сан, лакше се будим, имам много више енергије... Целодневно седење за компјутером више ми не представља проблем. Држање тела ми се поправило. Раније сам седела погрбљено и заузимала разне неправилне положаје, јер бих после пола сата осетила оштар бол у доњем делу леђа. Сад је све у реду, не морам да се кривим...
Првих месец дана по намештању атласа често сам осећала јак бол и струјање у пределу рамена и лопатица, али ми се након месечне контроле тај бол
прилично проредио и много је слабијег интензитета. Такође сам запазила да ми је
скоро нестала грбица на врату.
Послушала сам савет атласолога Биљане Бајић да прецртам млечне производе животињског порекла. Цела моја породица је то прихватила.
Сестра и мама су такође наместиле атлас, пошто су се увериле како намештање лепо делује на тату и мене... Сада смо срећна породица препорођених!“
______________________________________________________________________

