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НЕБОЈША МЛАДЕНОВИЋ И ПРЕДРАГ ЂОРЂЕВИЋ
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ОГРАНАК „ПРЕПОРОДА“ У КРУШЕВЦУ „КНЕЗ ЛАЗАР“
ВОДИ АТЛАСОЛОГ НЕБОЈША МЛАДЕНОВИЋ, КОЈИ ЉУДЕ ПРИМА ТОПЛО,
ОТВАРА ИМ ПУТ ДО ЗДРАВЉА И ПРАТИ ИХ НА ТОМ ПУТУ
С ЉУБАВЉУ И ПОСВЕЋЕНО.
_________________________________________________________________________________________________________

НЕБОЈША МЛАДЕНОВИЋ

МОЈА ПРИЧА
Моја ПРЕПОРОД прича, или сањалица, почела је за Божић 2016.
године. Устао сам из кревета са намером да се тога јутра причестим у
цркви, и истог трена сео због неподношљивог бола!
Прохујало је тридесет година од саобраћајне несреће у којој ме је
камион вукао петнаест метара, и хрскавице у мојим коленима су од тада скроз потрошене, више их нема...
Али, како Бог своју децу воли и чува, мени је просветлио ум и довео ме до мојих спаситеља – у београдски огранак ПРЕПОРОДА ЖИВОТА. Ту сам се обрео десетог марта.
Схватио сам да је великог изумитеља и учитеља Предрага Ђорђевића и његове сараднике сам Господ посло да помогну мом напаћеном српском народу. Учинило ми се да топлина са којом сам примљен
и жеља да ми се помогне нису од овога света...
Предраг ми је наместио атлас, а мени се није ишло кући у Ниш.
Фасциниран оним што сам видео и доживео, пожелео сам да и сам намештам атлас и помажем људима.
Ова моја жеља постала је опсесија кад сам се уверио у делотворност намештеног атласа. После месец дана сам проходао, а после шест
месеци сам потпуно одбацио штап. Притисак ми се нормализовао, смршао сам десетак килограма, смирио ми се нагон глади. Звучи невероватно, али – исправиле су ми се О ноге!
Огромно знање Предрага Ђорђевића збуњује и одушевљава чак
и лекаре на обуци! Морам да напоменем да сам, као и сви други, обучен бесплатно, иако је Предраг Ђорђевић своју обуку код Швајцарца
Шимперлија платио баснословних двадесет хиљада евра!

Предраг ме је осоколио и подржао да отворим огранак ПРЕПОРОДА у Крушевцу, где сам, као зубни техничар, провео свој радни век,
а неколико Нишлија већ годинама раде као атласолози, па је мања потреба да се овом племенитом послу посветим у свом родном Нишу...
У међувремену сам постао и атаман Козачке станице у Крушевцу.
Са поносом истичем да је наш врховни атаман – Путин! Не бих могао
примити ову част да ме Предраг Ђорђевић намештањем атласа са маргине живота није вратио у центар.
Огромно је задовољство ослобађати људе болести и мука које су
трпели годинама и деценијама.
Поменућу случај старијег господина, Милана Степановића, од којег је званична медицина дигла руке пре тридесет година. Непокретан
је лежао у кревету, користио пелене, није могао да говори. Сад и хода
и говори, а пелене више не користи...
________________________________________________________________________________________________________

ВИДЕО ЗАПИС РАЗГОВОРА СА АТЛАСОЛОГОМ НЕБОЈШОМ МЛАДЕНОВИЋЕМ
ЛИНК КА YOUTUBE КАНАЛУ:

https://www.youtube.com/channel/UCrHI0alixgQQr76Edzx7y4g/videos

__________
ИСКУСТВА
Мирослав Ћирковић (59), Крушевац
ПОНОВО САМ НА НОГАМА!

„Имао сам вртоглавице и заношења у ходу, нисам могао да пешачим а да
се не љуљам. Испитивали су ме и на београдском Институту за мултипла
склерозу, где су ми открили одумирање нервних завршетака. Лечили су ме
лековима који ми нису помагали. Имао сам краткотрајна, тренутна
олакшања, али и даље нисам могао да ходам. Попио сам, за око три
године, више од стотину кутија лекова. Кад ти није добро, хваташ се и за
сламку... Онда сам на крушевачкој телевизији видео емисију о атласу и
убрзо сам код Небојше Младеновића наместио атлас. За свега два-три да-

на дожиовео сам изузетна побољшања, одлично сам се осећао, као и данданас. Сада у једном даху могу да препешачим и по пет-шест километара а
да не осетим никакав умор. Све моје животне функције су се поправиле,
почео је нови живот. Боље ми је варење, чак сам престао и да хрчем. ..
Нема више прехлада ни кашља. Подмлађен сам, препорођен. У односу на
оно како сам се некада осећао, разлика је васионска!“
(YOUTUBE ФИЛМ)
_____________________________________________________________

Витомир Станојевић (77), Крушевац
О БОЛЕСТИМА ВИШЕ НЕ РАЗМИШЉАМ

„Из књиге Предрага Ђорђевића схватио сам да намештање атласа мора
имати ефекта. Небојша Младеновић ми је наместио атлас пре пет месеци.
До тада ми је много тога сметало. Још као младић имао сам чир на желуцу.
Дуго сам био спортиста и имао разних повреда. Први пут сам оперисао менискус као студент прве године, а касније сам имао и другу и трећу операцију. На све то, извађена ми је чашица колена... После су ме стигли и проблеми са простатом, а у последње време и са срцем (аритмије, изненадно
убрзање пулса). Ни штитаста жлезда ми није била у реду, а све је то пратила костобоља“, прича Витомир Станојевић (77), председник Удружења
ЗДРАВ ЖИВОТ из Крушевца. „У последњих годину и по дана десетак пута
сам био у Хитној помоћи, због неке врло непријатне мучнине у стомаку. Невероватно, али нисам могао лекарима, ни кардиологу ни ендокринологу , да
објасним да ја немам срчане тегобе, већ су то проблеми са желуцем. Био
сам навикао на све те тегобе, међутим, после намештања атласа моји здравствени проблеми су почели да се смањују и постепено нестају. Све ми је
боље и све ређе виђам лекаре. Нема мучнине, имам утисак да су ми и штитаста жлезда и простата боље. Све у свему, осећам се подмлађено. Као да
нисам у пензији – само што примам пензију! Више уопште не размишљам о
болестима. Свима причам о атласу и подстичем их да га превентивно наместе. Цена учлањења у Препород је скромна – колико коштају разни прегледи код приватника...“
(YOUTUBE ФИЛМ)
_____________________________________________________________

Александар Радичевић (40), Крушевац
УПОРНИ БОЛОВИ НЕСТАЛИ ЗА НЕКОЛИКО ДАНА

Доктор Александар Радичевић, стоматолог, наместио је атлас у Крушевцу
код Небојше Младеновића и убрзо се отарасио свих својих здравствених
проблема. „Атлас сам“, прича доктор Радичевић, „наместио због болова у
глави, кичми, раменом појасу и леђима. Болови су трајали годинама и неочекивано брзо су нестали, за свега неколико дана. Раније сам врло мало
знао о атласу, али је Небојша Младеновић знао доста и ја сам му, срећом,
поверовао.“
(YOUTUBE ФИЛМ)
_____________________________________________________________

Мирјана Радичевић (37), Крушевац
ИШИЈАС МЕ ВИШЕ НЕ МУЧИ

„Небојша Младеновић ми је наместио атлас пре два месеца. Обратила сам
му се због болова у целој десној страни тела. Болела ме је нога, кичма, и
бол се ширио према врату“, прича тридесетседмогодишња Мирјана Радичевић, супруга доктора Александра Радичевића. „Почело је као ишијас ... Ишла сам на снимање и речено ми је да постоји сужење између доњих прш љенова и да ми је уклештен живац. Пила сам, све то време, лекове за болове, шест-седам месеци, а онда сам наместила атлас и кроз два дана болови
су нестали. Нисам очекивала тако нешто, побољшање се веома брзо догодило.“
(YOUTUBE ФИЛМ)
_____________________________________________________________

Славица Дитроја (44), Немачка
ОЛАКШАЊЕ У СЛУЧАЈУ МУЛТИПЛЕ

Славица Дитроја из Немачке наместила је атлас код Небојше Младеновића
у Крушевцу. „Болујем од мултипла склерозе, али немам неке јаче симптоме“, каже Славица. „После намештања атласа осетила сам олакшање, боље расположење, ваздух ми је лепо циркулисао, буквално сам дисала пуним плућима. Касније сам имала реакције (болове у костима), али се сад
одлично осећам. Верујем у овај метод, важно је веровати, а у сваком слу чају нема шта да се изгуби.“
(YOUTUBE ФИЛМ)
_______________________________________________________________

Милан Степановић (75), Крушевац
ПОКРЕНУО СЕ ПОСЛЕ ТРИДЕСЕТ ГОДИНА

Милан Степановић из Крушевца је скоро тридесет година непокретан лежао
у кревету. Имао је инфаркт, шлог, оштећење мозга... Потпуно неразговетно
је говорио. Није могао до тоалета, имао је катетер, користио пелене, жена
која га чува појила га је и хранила. Ни воду није могао да пије сам, руке су
му дрхтале. Убрзо пошто му је Небојша Младеновић наместио атлас, престао је да користи пелене. Сад може до тоалета, руке му се не тресу , боље
говори...
(YOUTUBE ФИЛМ)
_______________________________________________________________

Светлана Илић (68), Крушевац
СВЕ МАЊЕ БОЛОВА И ТЕГОБА

Светлана Илић, пензионерка која је некада радила у Васпитно-поправном
дому у Крушевцу, сведочи: „Атлас сам наместила код Небојше Младеновића пре месец дана. Дошла сам са много проблема – дијабетес, висок притисак, главобоље... Тешко сам ходала, имала сам болове у стопалима и у ру кама. Осећала сам притисак у грудном кошу. Претерано сам се знојила. После намештања атласа, већ сутрадан, нестао ми је бол у врату и у левој
страни главе. Много мање ме муче стопала, лакше се крећем, притисак у
грудном кошу је попустио, знојење је умерено, нормално. Мање се замар ам.
Задовољна сам, и верујем да ће бити још боље.“
(YOUTUBE ФИЛМ)
_______________________________________________________________

Стеван Мића Аксентијевић (64), Крушевац
ХРОНИЧАН БОЛ НЕСТАО ВЕЋ НА ПУТУ КУЋИ

„Одмах после намештања атласа код Небојше Младеновића, већ на путу
кући, осетио сам да је престало да ме боли раме“, прича Стеван Мића Аксентијевић, пензионер, некадашњи управник Васпитно-поправног дома у
Крушевцу. „Раније сам осећао сталан бол у рамену. Прошло је месец дана
од намештања атласа, и тог бола више нема. Изузетно ме је болео и рис
леве ноге, због спуштеног табана, али ни тај бол више не осећам. И, што је
можда најзначајније, леђа су престала да ме боле...“
(YOUTUBE ФИЛМ)
_________________________________________________________________________

СЛИКА УЧИТЕЉА НА ЗИДУ У КРУШЕВЦУ:
ФОТОГРАФИЈА ЈЕ СНИМЉЕНА НА ОБУЦИ У БЕОГРАДУ,
ГДЕ ЈЕ НЕБОЈША МЛАДЕНОВИЋ СТЕКАО СЕРТИФИКАТ.

