МИЛАН БУДИМИР

Милан Будимир, апсолвент на два факултета (медицина, биологија), добио је, након успешне обуке, сертификат од Предрага Ђорђевића и постао атласолог. Сад већ има доста искуства, а како се
определио за намештање атласа и шта мисли о односу медицинске науке и атласологије, испричао нам је после неколико првих
намештања атласа. Та његова прича објављена је у књизи „Искуства препорођених“:

МЕДИЦИНА И АТЛАС
О „HumanUP“ методу намештања атласа испричао ми је мој колега
са београдског Медицинског факултета, неуролог, који живи и ради у
иностранству. Знао је да ја већ дуже време имам проблема са здрављем, а пре шест месеци сам и кичму повредио, па је сматрао да што
пре треба да наместим атлас. Штавише, рекао ми је како је одмах по
намештању атласа кренуо на обуку код Предрага Ђорђевића и предложио да и ја учиним исто...
Морам признати да ме је мој пријатељ доктор изненадио, јер
обојица добро знамо колико је тај потиљачни део, са свим виталним
центрима, важан за људски организам. И најмање оштећење у том
делу може угрозити живот. Нико ко је класично медицински образован,
о „чачкању потиљка“ не размишља без стрепње.
Уз медицину, студирао сам паралелно и биологију, али у нашим
уџбеницима атласу није посвећена нарочита пажња. Узео сам да истражујем по интернетну и чекао да ми се смање болови у кичми, како
бих могао да из Краљева отпутујем у Београд и видим о чему се ту ради.
Коначно, пре четири месеца стигао сам у „Препород“ и сећам се
да је била велика гужва. Тог дана сам наместио атлас и започео обуку.
Било ми је јасно да је метод Предрага Ђорђевића не само потпуно
безбедан, него и безболан – бар за мене, који пуне две деценије не
користим млеко и млечне производе.
Већ првог дана сам уочио да велики здравствени проблем код
популације представљају калцификати који су последица коришћења
млека и млечних производа, а „млекаџије“, уз то, намештање атласа
може мало и да заболи...
Убрзо по намештању доживео сам видна побољшања здравља.
Упадљиво су ми се смањили болови у кичми. Рецимо, поново сам
почео да носим ранац, а пре тога сам био ограничен на сасвим мале
терете. Због болова нисам могао да путујем. Често сам посећивао
разне „костоломце“ у Краљеву и околини и доживљавао само тренутна

олакшања. Они не могу да покрену регенерацију, већ настоје да
подесе положај костију, али се убрзо све накриви како је и било.
Добро се осећам сва ова четири месеца. Побољшава ми се и имунитет, који ми је због уједа крпеља, а потом и због кандиде, био озбиљно нарушен.
Често долазим у Београд на обуку. Испратио сам много пацијената, али сам и наместио троје људи, који имају позитивна искуства.
Рецимо, Ненад Власовац из Краљева је имао псоријатичне промене и
доста рана и краста на обе руке, од шаке до лакта. То је веома непријатно, човек је годину и по дана крио руке у друштву. Рекао сам му да
ће све нестати за месец дана, али није веровао. Сад Ненад више не
крије руке. Кожа му се потпуно регенерисала, као да ту никада није било рана, црвенила и свраба.
Моје мишљење је да сви људи треба да наместе атлас превентивно, и потом би лечење класичном медицином било много ређе и
краће. Ја ћу да комбинујем једно и друго.
Лекари постепено увиђају неопходност намештања атласа. У
„Препород“ долазе чак и професори медицине. Недавно је било троје
доктора медицинских наука. Сви медицинари су увидели да се овде
поштује један од најважнијих етичких принципа античке медицинске
праксе – Хипократово PRIMUM NON NOCERE, што значи – пре свега,
не нашкодити. Хипократ је још рекао да ПРИРОДА ОЗДРАВЉУЈЕ, а
природи је то много лакше кад се намести атлас и ослободе притиска
крвни, лимфни и нервни путеви.
Само напред, „Препородов“ атласолог вам не може нашкодити, јер
је метод потпуно безбедан. Напротив, можете се, као и многи од нас,
препородити. Кад су ме људи у Краљеву питали да ли је то стварно
сигуран метод, ја сам њих питао да ли су икада на вестима чули да је
неко страдао због намештања атласа. Лаику се свакако не сме подметнути врат, али „Препород“ је сигурна адреса.
Атласолог Милан Будимир

МИЛАН БУДИМИР СА АКАДЕМИКОМ СВЕТОМИРОМ СТОЖИНИЋЕМ

Када је знаменити кардиолог, четвороструки академик Светомир
Стожинић ушао у Препород на Новом Београду, атласолог Милан
Будимир је био одушевљен. Први га је препознао, јер му је доктор
Стожинић предавао на Медицинском факултету.
„Знате ли ви ко је овај човек?“ – шапнуо је Милан Будимир колегама. „Он је легенда медицине!“
Испоставило се да је доктор Стожинић лако и брзо препознао научну утемељеност рада Предрага Ђорђевића и његових колега.
Све у свему, стекао је уверење да Предраг Ђорђевић заслужује да
постане академик.

