НИКОЛА СОЛДАТОВИЋ,
АТЛАСОЛОГ

Након завршене обуке у Београду код Предрага Ђорђрвића,
Никола Солдатовић је добио серификат и убрзо почео да помаже
људима у Шапцу и околини

Ево шта Солдатовић каже о сопственом искуству са намештањем атласа:

МОЈ ДВОСТРУКИ ПРЕПОРОД
– Имао сам повреду лумбалног дела леђа, али сам атлас наместио у
Препороду превентивно, погрешно мислећи да ми се на тај начин не могу
решити последице повреде...
На одлазак у Препород ме је, срећом, навео један мој пријатељ из Манастира Лелић, којем увек верујем.
Веома задовољан учинком Препородовог HumanUP метода, убрзо сам,
на предлог Предрага Ђорђрвића, одлучио да се и сам посветим намештању
атласа. Као мастер професор физичког васпитања, познајем анатомију и
физиологију, али сам, проучавајући књиге Предрага Ђорђебића, увидео да
је исправљање деформитета могуће тек кад атлас легне на тачно анатомско
место и да је сваки други начин заправо рад са последицама, а не са узроком проблема.
Никола Солдатовић сада води огранак Препорода у Шапцу.
– Могу рећи да сам доживео двоструки препород – кад је мени намештен атлас, и кад сам ја почео да намештам атлас другим људима и помажем им да дођу до здравља.

• Ево најзанимљивијих примера из праксе атласолога Николе Солдатовића:
МЕСЕЧАРЕЊЕ
Лука Грубић (15) Шабац

Пре пет година почео сам да месечарим. Препорука лекара је била да ме
родитељи не буде, него да ме сваки пут пажљиво врате у кревет, јер за то нема
лека.
Родитељи су бринули и уградили смо аларме на прозорима. Месечарио сам
сваке друге-треће ноћи, и то је трајало годинама.
Тренирам фудбал у новосадској „Војводини“ и на приuпремама је тренер
због сигурности спавао уз мене. Сад нема потребе, јер ми се после намештања
атласа пре пола године u у Шапцу код Николе Солдатовића, месечарење скроз
проредило и напади су толико благи да се без ичије помоћи враћам у кревет.
Аларми се више не чују, сви у кући мирно спавамо.
УРОЂЕНИ ПРОБЛЕМИ СА НОГОМ
Слободанка Вулетић (71), Шабац

Од рођења сам имала проблема са левом ногом, била је мало крива. У
последње време појавили су се и неки болови, севало ми је колено, па кукови....
Била ми је крива кичма, повремено ме болела глава. На левој нози ми је већ две
године био укочен палац, уопште није функционисао. Леви бок ми је био избачен
са стране. Знала сам да су ми сви ти проблеми са левом ногом урођени, јер нисам

имала никаквих повреда. Ножни прст ми је за свега два дана по намештањ у атласа код Николе Солдатовића прорадио. Главобоља је нестала. Кичма ми се исправила. Избочина на боку се смањила. Све се поправља – презадовољна је
Шапчанка Слободанка Вулетић.
ПРОШИРЕНЕ ВЕНЕ
Бранка Брановачки-Јуришић (63), професор у пензији из Шапца

Господин Никола Солдатовић ми је наместио атлас пре четири месеца.
Одмах сам осетила да ми се поправио крвоток и лимфоток, за кратко време су се
проширене вене значајно повукле, а такође су ми се ублажили и проблеми са коленима. Да лакше ходам – то је убрзо запазила и моја докторка физијатар. Имам
утисак да ми се цео организам подмладио!. Од срца хвала Удружењу ПРЕПОРОД
ЖИВОТА и Николи Солдатовићу!
ПОСЛЕДИЦЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ
Драгица Шарчевић (62), Шабац

Имала сам саобраћајну несрећу пре двадесет година и изгубила сам мноштво покрета екстремитета, али се сада, са намештеним атласом, они полако враћају, а руке могу поново да подигнем увис као некада.
БОЛОВИ И ОГРАНИЧЕНИ ПОКРЕТИ
Синиша Ћосић (63), Шабац

Након кратког времена по намештању атласа код Николе Солдатовића, више не пијем лекове за болове, поново могу да радим чучњеве као у младости, а
амплитуда покрета главе и екстремитета ми је знатно већа.

ДРАМАТИЧАН СЛУЧАЈ СА СЛЕПИЛОМ
Миломир Шарчевић (62), Шабац

„Наместио сам атлас у Препороду живота и доживео потпуни препород!
Осетио сам како се палчеви на мојим ногама враћају на своје анатомско место, на
обе ноздрве сада дишем једнако, грчеве више немам, такође, лекове више не
узимам после прележаног инфракта миокарда... Смршао сам десет килограма, чак
ми се и вид поправио!“
Миломир Шарчевић је био презадовољан. Током читавих годину дана од
намештања атласа доживљавао је разна чуда и уживао у новом животу без тегоба
и болести.
Међутим, Никола Солдатовић прича:
Урадио сам господину Шарчевићу уобичајену годишњу контролу и по један
притисак на лигаменте на потиљку, кад ми се он, након пет -шест сати јавља и
саопштава да је готово ослепео! Изгубио је вид 80 посто!
Те ноћи ока нисам склопио. Био сам забринут због Миломирове бриге, али
ми који се бавимо атласом знамо шта је најважније – ДА АТЛАС УВЕК СТОЈИ

КАКО ТРЕБА, на својој тачној анатомској позицији, па ће све бити добро, МОРА
БИТИ ДОБРО. Тако је и било. Сутрадан ми је Миломир јавио да поново види, и то
још боље него пре! Познато је да горки чајеви и сирупи оздрављују. Реакције са
помало горчине су могуће, контраиндикације нису.
______________________________________________________________________

Предраг Ђорђевић стално „утврђује градиво“ са првом генарацијом
својих ученика: „Ви ова наша знања треба да примењујете са лакоћом,
да их имате у малом прсту, јер ћете ви учити и одгајати
следећу генерацију атласолога.“

