ОГЊЕН КАЈТАЗ, АТЛАСОЛОГ

Огњен Кајтаз и његови ближњи намештањем атласа у Препороду
постигли су такав напредак здравља, да се Огњенова веома занимљива
прича убрзо нашла на страницама књиге „Искуства препорођених“:

ЗДРАВЉЕ, ОПТИМИЗАМ
И „МУШКЕ СТВАРИ“
Од свих нас ближњих који смо пре четири месеца наместили атлас, први је
у „Препород“ дошао ујак Милан, сабрат Манастира Лелић. Његова реч за нас има
посебан значај, никада не сумњамо у оно што говори.
Ујак Милан нас је све подстакао, а тетка Рада из Швајцарске одвезла прву
туру родбине у „Препород“ о свом трошку. Предраг Ђорђевић наместио је атлас
мојој баби, мајци, теткама, мени, жени, синчићу, сестри, зету. Потом је преко сто
људи из Лознице и околине пошло нашим стопама.
Занемарљив је број оних који нису доживели побољшања. У ствари, имају
их, али неће да их виде. То су, по правилу, баксузи. Очигледно је да су здравији,
али им тешко да признају...
Човек се брзо на добро навикне и све мање се сећам својих бивших проблема – са главобољом, вртоглавицом, притиском, трњењем руку и ногу... Мислио
сам да немам проблем са нервозом, али ми је одмах после намештања атласа
постало јасно да сам га имао. Сад ми нервоза само муњевито прође кроз главу,
али се не задржава у мени и не наноси ми штету. Знатно сам смиренији и стрпљивији, не реагујем плаховито, све решавам мирним путем. И моја жена Весна,
која је трећи пут у благословеном стању, такође је ослобођена нервозе. Деца праве хаос, а ми се смешкамо... Нема нервозе ни у комшилуку, сви смо наместили атлас. Дивота!
Од дана када сам „ресетован“, главобољу више нисам доживео, као ни вртоглавицу. Трњење руку и ногу ми је моме нтално престало.
Ни ја ни моји ближњи нисмо имали болних реакција, само смо уочили појачану поспаност. Ваљда доњи мозак умири цео организам, да би се устремио на
поправку квара. Онда нас лепо среди, доведе нас у „почетно стање“, као кад ми
вратимо телефон на фабричка подешавања.
Чуо сам да је неке људе у периоду реакција више боле ло оно што их иначе
боли, а поједине је болело и оно што их никад није болело, јер су имали жаришта
за која нису знали. Но, све то прође, а заувек остаје побољшано здравље.
Осетио сам и велики прилив енергије, као кад додам гас у току вожње.
Храбрији сам, имам више снаге и воље, прихватам се и послова који су ми раније
били одбојни. Боље спавам, лепше сањам – финије, тананије, позитивније. Смејем се целим телом, од темена до врха ножног прста. Боље подносим алкохол,
теже ме опија, а мамурлука нема. Поправиле су се и оне „мушке ствари“. Функције
читавог организма су унапређене тридесет до четрдесет одсто, нема медицине
која то може постићи... Попричајте мало и са мојом тетком. Она управо путује за
Швајцарску, возим је на аеродром...

(Рада Девић:) Осећам појачану енергију, смиренија сам, боље спавам, лакше се будим. Болови у левом куку полако нестају, смањио се и бол у стопалу. Као
жена боље функционишем, поправиле су ми се оне „женске ствари“. Заправо, десило се нешто невероватно: полни нагон је јачи, али лакше њиме владам! И пре
сам имала добру самоконтролу, али је она сада лака, спонтана... Целокупно здравље и расположење је боље. Мој сестрић има одличан пример једног потпуног
преображаја...
– Нисам знао да намештен атлас може мрачног човека да претвори у свет лу
личност! Један мој напорни, смркнути друг, постао је весео и разговорљив, радо
прича вицеве, стално се смеје. Десетак година борио се са повременим несвестицама, ни на ВМА му нису могли помоћи. Сад је добро, здраво и весело, као и сви
ми.
Морам још и ово рећи: да је „Препород“ иза седам гора и седам мора, да се
чека у километарским редовима и да је цена баснословна, људима би био сан да
наместе атлас. Кад је нешто лако и доступно, побуђује сумњу. Овај метод је
толико једноставан, да је раван чуду.
Огњен Кајтаз (36), Лозница
______________________________________________________________________
Захваљујући чудесним искуствима, Огњен Кајтаз није пропустио прилику
да заврши обуку за атласолога код Предрага Ђорђевића и стекне серификат,
како би се бавио племенитим послом ослобађања људи од болести и тегоба.
________________________________________________________________________________________________________

Огњен Кајтаз са колегама - доктором Бором Богојем, професором Николом Солдатовићем
и физиотерапеутм Мајом Варгом на Сусрету атласолога Србије и региона

