● ПРЕПОРОД ЖИВОТА ●
Удружење ПРЕПОРОД ЖИВОТА, чије је седиште у Новом Саду, а огранци у Београду, Нишу, Крагујевцу, Крушевцу, Шапцу, Лозници, Вршцу, Суботици, и другим градовима
Србије и региона, основано је са намером да се људи на једноставан начин избављају од
болести и тегоба. Светски назив за „Препородову“ мисију је HumanUP – оздрављење човека
и уздизање човечности.
Проф. др Рајнер Зајбел, један од водећих стручњака за кичму на планети, у својој
морфолошкој студији „Наша глава је уврнута“ (2010) доказao je да је први пршљен испод
лобање, атлас, измештен код апсолутне већине људи на свету. Више од сто година пре
њега, оснивач модерне хиропрактике Данијел Палмер уочио је да помереност атласа са
његове прецизне анатомске позиције изазива готово све болести и тегобе, али није нашао
начин да први пршљен врати на место. Знао је да би се тако остварила знатно боља
комуникација мозга са телом и боља циркулација крви, а тиме и боља регенерација читавог
организма, али није знао како да помери малу пљоснату кост испод лобање.
Сто година касније Швајцарац Рене Шимперли схватио је да се атлас не мора
дотицати, него је довољно масажом опустити лигаменте на потиљку, па ће се атлас и
лобања склопити како треба и ослободити притиска нервне, крвне и лимфне путеве.
Шимперли је 400 људи на планети научио како да намештају атлас, а међу њима су Предраг
и Филип Ђорђевић из Удружења ПРЕПОРОД ЖИВОТА.
Предраг Ђорђевић је, уз огромно поштовање према учитељевом делу, убрзо уочио да
Шимперлијев метод намештања атласа има озбиљних недостатака.
Усавршавајући Шимперлијево откриће темељним изменама и допунама, Предраг
Ђорђевић је остварио епохалан проналазак и осмислио потпуно ефикасан ПРЕПОРОД
МЕТОД НАМЕШТАЊА АТЛАСА – HumanUP, о којем је написао три књиге.

● Осим Драгана Џајића и фудбалера „Црвене звезде“, песника Љубивоја Ршумовића, глумице Светлане
Бојковић, оперске диве Милке Стојановић, примабалерине Иванке Лукатели, певачице Биље Крстић,
глумца и писца Бранка Милићевића Коцкице, Браће Теофиловић, Маје Волк, и других славних личности, у
„Препорду живота“ је наместило атлас више од две стотине лекара (међу којима су и доктори медицинских
наука), као и низ свештеника, монаха и неколико владика СПЦ ●

_______________________________________________________
ИСКУСТВА ПРЕПОРОЂЕНИХ
● „Мој проблем је изгледао нерешив“ – прича Ружа Рудић, музички уредник Радио Београда и члан
БИСТРИК оркестра. „Стигле су ме последице саобраћајне несреће од пре тридесет година. Прво је почело
да ме боли раме, потом лакат, па онда длан, мали прст, а пошто сам клавириста, нисам могла да свирам
због тог, како су лекари рекли, шкљоцавог малог прста. Све то време нисам могла симултано да подижем

руке изнад главе, а како сам и диригент, морала сам да диригујем на свој начин. Онда је почео да ме боли
десни кук, па ахилова тетива, а када је колено почело да искаче из лежишта и нисам више могла да идем
низ степенице, пронашла сам Предрага Ђорђевића и – спасила се.“
● „Последњих двадесет година уопште нисам чула на десно уво“, прича педесетогодишња Ђурђина Вавић
из Београда. „Нисам очекивала никакво побољшање слуха, јер је унутра нека кошчица поломљена од
ударца и речено ми је да се то мора оперисати. Међутим, три недеље после намештања атласа схватила
сам да поново чујем на десно уво! Имала сам и јаке болове у кичми, али чим сам изашла из Препорода,
после петсто метара, као да се нешто подесило и кичма је престала да ме боли.“
● "Пре пет година почео сам да месечарим. Препорука лекара је била да ме родитељи сваки пут пажљиво
врате у кревет, јер за то нема лека. Уградили смо аларме на прозорима. Месечарио сам сваке друге-треће
ноћи. Тренирам фудбал у новосадској Војводини, и на припремама је тренер због сигурности спавaо у мојој
близини. Сад нема потребе, јер ми се после намештања атласа пре пола године месечарење скроз
проредило и напади су толико благи да се сам вратим у кревет. Аларми се више не оглашавају", сведочи
петнаестогодишњи Лука Грубић из Шапца.
● "У Препород сам доспела у веома тешком стању, са изгубљеном равнотежом, падала сам као покошена
на леву страну, нога и рука ми нису биле у функцији, озбиљно ми је био нарушен вид и слух, била ми је пала
лева страна лица, воду сам пила на цевчицу, уз помоћ пешкира... Најпре су ми два неуролога написала
погрешну дијагнозу и три месеца сам пила погрешну терапију. Није ми било боље, повраћала сам чак и
воду. Кад ми је трећи неуролог преправио претходну дијагнозу, упалила ми се лампица и, чим сам дошла
кући, један од четворице мојих синова помогао ми је да потражим себи спас преко интернета. Наишла сам
на Препород и Предрага Ђорђевића, који је на мене оставио дубок утисак. Убрзо сам наместила атлас и већ
на повратку кући осетила сам прва побољшања. Уследио је невероватно брз опоравак", прича
педесетседмогодишња Вида Јоцић из Београда.
● "У Суботици ми је консататован тумор на материци, не један него три. Узели су ми узорак и чекали смо
резултате анализе. Међутим, већ сутрадан по намештању атласа отишла сам у тоалет и осетила како је
нешто пљуснуло из мене. Чекала сам анализу тумора и плашила се да погледам... Било је много крви...
Међутим, циклус је кренуо нормално, као да се ништа није десило. Кроз четири недеље су ми стигли
резултати анализе и мој лекар у Суботици ми је рекао да је операција тумора неизбежна. Постојао је снимак
одраније, и он је, према процедури, поново урадио ултразвук – један, други, трећи и – није мого да верује –
нема ништа!" – одушевљено прича четрдесетосмогодишња Бисерка Гајић из Пачира.
● "Оперисала сам оба кука, а мучили су ме и болови у раменима, због чега ми је предстојала операција.
Међутим, одмах по намештању атласа бол се увелико смањио и први пут након три године подигла сам руке
увис!", прича Габријела Фехер из Торонта. (Три године Габријела ни чашу воде није могла да принесе
устима, па није чудо што је, дигавши руке по намештању атласа, бризнула у плач.)
● "Три и по месеца сам непокретан лежао у постељи. Лечен сам на ВМА, али чак ни после 55 терапија и
јаких коктела инјекција, мој проблем није решен. Неурохируг ми је најзад предложио операцију вратних
пршљенова, са неизвесним исходом", прича Драгољуб Петровић (59) из Београда. "Тада сам открио
Препород живота и спасио се. Видевши на мени огромну промену, моја докторка се заинтересовала за
Препород. Жели не само да намести атлас, него и да се обучи и примењује метод Предрага Ђорђевића.
Свим људима у чекаоници, а било их је преко двадесет, рекао сам да иду у Препород."
На нашем сајту наћи ћете целу књигу искустава, као и видео изјаве препорођених.

