ЕВГЕНИЈА ПУВАЛИЋ,
АТЛАСОЛОГ

ПРВО САМ СВОЈУ СЕСТРУ
ОСЛОБОДИЛА БОЛЕСТИ

„Пре три месеца сам први пут дошла у Препород, и то не
због себе, већ због своје сестре, која има 33 године и живи у
Македонији, у Велесу“ – прича четрдесетшестогодишња Евгенија Пувалић, физиотерапеут из Панчева, која се бави и акупресуром, шијацу масажом, бовеном...
„Моја сестра је имала висок крвни притисак, аритмије,
мигрене, лошу крвну слику... Није јој било лако, а македонски
лекари су тврдили да је са њом све у реду. Схватила сам да
би јој намештање атласа могло помоћи. Погледала сам више
прилога о атласу и определила се за Препород и Предрага
Ђорђевића. Желела сам да најпре моја сестра намести атлас, па ако јој буде боље, и ја бих, не само наместила атлас,
већ се укључила у обуку. Међутим, Предраг Ђорђевић ме је
уверио да је заправо најбоље да он мени намести атлас и
обучи ме, па да онда ја лепо наместим атлас својој сестри.
Тако је и било...
Целога живота сам веровала да сам здрава, али то је
зато што сам се саживела са неким својим проблемима и
нисам им придавала значај. Доста дуго ме је болео врат са
леве стране, а ни држање тела ми није било најбоље. Чим
сам наместила атлас, рамена су ми се исправила, а ход постао правилнији, што су запазиле и моје колегинице. Укоченост и бол у врату су моментално нестали.

Поносна сам што сам убрзо потом лично ја наместила
атлас својој сестри, јер су њени проблеми такође нестали.
Притисак јој се нормализовао, више уопште нема аритмије,
чак јој је и крвна слика феноменална. Главобоље су се значајно смањиле и проредиле, неупоредиво су лакше, тако да
моја сестра сада може лепо и здраво да живи и обе смо због
свега тога срећне и поносне.
Посебно сам срећна што сада могу, као атласолог са
сертификатом, да помажем и другим људима да живе здравије и дуже, да се препорађају у нашем панчевачком огранку
Препорода.“

