ПРВИ АКАДЕМИК
КОЈИ ЈЕ СВЕ СХВАТИО!
Доктор медицинских наука Светомир Стожинић (1932), интерниста
кардиолог, редовни професор Медицинског факултета у Београду и Приштини, академик (редовни инострани члан Руске академије медицинских
наука, Бугарске националне академије медицинских наука, редовни члан
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, редовни члан
и доживотни почасни председник Српске краљевске академије иновационих наука) и почасни професор Медицинског факултета за специјализацију и постдипломско усавршавање лекара Московског обласног
научноистраживачког института – РЕШИО ЈЕ ДА НАМЕСТИ АТЛАС У
ПРЕПОРОДУ!
Велика нам је част да нам је своје поверење указао аутор бројних
научних дела којима је унапредио медицинску науку код нас и у свету. У
низу високих признања за врхунска научна достигнућа нашао се и Орден
председника Француске Жискара Дестена, који је академику Стожинићу
додељен давне 1977. године – а вратио га је председнику Републике
Француске 1999, у знак протеста због учешћа Француске у бомбардовању наше земље!
У угодном разговору са Предрагом Ђорђевићем академик Стожинић поменуо је једног свог посебног пацијента:
– Ваши савети о исхрани подсећају ме на јеловник Патријарха
Павла... Он је био мој пацијент.
Академик Стожинић је пре доласка на намештање атласа прочитао нову књигу Предрага Ђорђевића, као и „Искуства препорођених“, и
потпуно уверен у делотворност Препородовог метода, не само да се
лако препустио „мајстору за атлас“, него је чак рекао да Предраг Ђорђевић заслужуе да постане академик!
– Помоћи ћу му да постане академик, јер то заслужује, а на тај
начин ће лакше испунити своју мисију – рекао нам је на растанку
Стожинић.

АКАДЕМИК СТОЖИНИЋ ПОДАРИО ЈЕ ПРЕДРАГУ ЂОРЂЕВИЋУ ЈЕДНУ ОД СВОЈИХ
МНОГОБРОЈНИХ КЊИГА, СА ПОСВЕТОМ КОЈА ЈЕ ГАНУЛА СВЕ У ПРЕПОРОДУ,
ЈЕР ОДАВНО ЗНАМО ДА ТАКО НЕШТО ЗАСЛУЖУЈЕ:

АКАДЕМИК СВЕТОМИР СТОЖИНИЋ, ЛЕГЕНДА МЕДИЦИНЕ,
ИМА ШТА ДА ЧУЈЕ ОД АТЛАСОЛОГА ПРЕДРАГА ЂОРЂЕВИЋА.

СВЕТ БИ БРЗО МОГАО ОЗДРАВИТИ, ДРАГИ ПРОФЕСОРЕ...

ОВО ЋЕ МОЖДА МАЛКО ДА ЗАБОЛИ, АЛИ ЋЕ СЕ ОДМАХ ПОКРЕНУТИ
ПРОЦЕСИ САМОИСЦЕЉЕЊА.

АТЛАС САДА СТОЈИ КАКО ТРЕБА, ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ...

