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ПРЕПОРОД ЖИВОТА

ПРЕДГОВОРЧИЋ
Ова мала књига је кћерка велике књиге са истим насловом:
ПРЕПОРОД ЖИВОТА – ЗДРАВИ БЕЗ ЛЕЧЕЊА.
Кћерка постоји да би вас подстакла да прочитате мајку.
Предраг Ђорђевић се у великој књизи потрудио да вам каже
све што зна о болестима и здрављу, цртајући вам пут којим треба да
идете до благостања. Но, нисмо сигурни да ћете се ви у ту драгоцену
књигу удубити, јер је прошао век читања и почела компјутерска
ера. Зато се родила ова књигица-кћерка, која ће помоћу одломака
из књиге-мајке покушати да вас убеди у ваше добро – да одвојите
два-три дана и прочитате све што има да вам каже Предраг Ђорђевић.
Знате ли разлику између појмова „позив“ и „позвање“?
Позив је струка или професија, а позвање, пише у Речнику
Матице српске, „смисао нечијег постојања, одређење или задатак
који неко мора да оствари“.
Предраг Ђорђевић мора да намешта атлас и мора да пише
и говори о начинима постизања здравља, јер је смисао његовог
постојања избављење људи од болова и патњи.
Мирјана Булатовић,
саветник за медије у Удружењу
„ПРЕПОРОД ЖИВОТА“
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ПРЕПОРУКЕ
РЕНЕСАНСА УМЕТНОСТИ ЛЕЧЕЊА
Ако је медицина уметност лечења, а јесте, и ако су нам у
медицини потребне нове методологије рада, а јесу, онда је ова књига
ренесанса уметности лечења. Чињенице које су изнете у њој пркосе
разним ауторитетима, хипотезама и теоријама, и учвршћују темеље
науке као примењене логике. Поткрепљене детаљним и студиозним
анализама, већ доказаним и у области конвенционалне медицине,
нашле су своје теоријско и практично уобличење и кроз сведочанства
хиљада задовољних клијената. Драго ми је да сам и ја један од њих.
Мора се одати признање и поштовање толикој храбрости и
одговорности аутора који је настојао да несебично подели са нама
своја стечена знања и искуство.
Верујем да ће ова књига оставити снажан утисак на сваког
читаоца, а људима који ауторова сазнања примене омогућиће
благородан и плодоносан пут ка излечењу.
Доктор природне медицине Драган Ољача
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ПОДРЖИМО ВЕЛИКУ ИДЕЈУ
Коме се обраћа писац ове необичне књиге? Обичном
човеку – да му понуди здравље на приступачан начин. Лекарима
специјалистима из разних области – како би медицинском
методологијом и истраживањима дали и научну потврду ове методе
довођења организма у природан склад и хармонију, а то је ЗДРАВЉЕ.
Ефикасност и делотворност ове методе Предрага Ђорђевића се
потврђује свакодневно, али то није довољно да би ова метода добила
на масовности, а истовремено била заштићена од злоупотребе
шарлатана и имитатора који би је упропастили. Нажалост многе
велике идеје су пропале у зачетку на овим просторима, на штету
нашег народа. Не дозволимо да се то догоди и у овом случају и зато
подржимо овог човека и његову идеју.
Др Душко Ристивојевић
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ПРЕПОРОД ГЛАСНИХ ЖИЦА
Припадам оној групи људи који воде рачуна о свом здрављу и
кад год се појави проблем гледам да одмах реагујем.
Имала сам проблема са циркулацијом, вртоглавицом, боловима
у врату, посебно са отежаним дисањем, што ме је доста ометало док
певам. Веома ми је била занимљива прича о првом вратном пршљену
и Предрагу Ђорђевићу. Отишла сам у Удружење ПРЕПОРОД ЖИВОТА
да се уверим у делотворност намештања атласа и да средим своје
здравствене проблеме.
Пеђина непосредност и стручност су ме потпуно освојили. Већ
после првог третмана осетила сам побољшања. За неколико дана
нестали су болови у врату, а после месец дана нестала је ошамућеност
и вртоглавица. Оно што ме посебно радује је да са невероватном
лакоћом певам, нема никаквог напора, нешто дивно се десило са
мојим гласним жицама.
Почео је један нов живот, а ја сам срећна и захвална овом
драгоценом човеку који ми је много помогао.
Биља Крстић
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ЧУО, ВИДЕО, НАМЕСТИО
Моји Златиборци имају обичај да кажу „Више волим да видим,
него да чујем“. Склони смо, просто речено, да сумњамо у чуда, све док
нам се неко чудо не догоди. После првог Пеђиног третмана мој врат
је престао да шкљоца и боли. То је већ нешто, сигнал да мој, каратеом
разгибани и непажњом изморени скелет поручује да је најзад
задовољан мојом бригом о његовим кошчицама. Чуо сам раније за
„атлас“, тај први део кичме, пршљен који је, како му име каже: држач
главе! Из митологије сам знао да је Атлас (или Атлант, како га неки
зову) један од дивова, син дива Јапета, кажњен да држи небо на
својим плећима. Овај наш атлас, мали, али веома важан део кичме,
није ме много интересовао. Знао сам да га имам, јер ми је глава на
свом месту, али нисам знао да он може да се промангупира, врдукне
из свог лежишта и тако ми усуче цео костур, и произведе велике
зијане у организму. Е сад то знам, захваљујући Пеђи. Приметио сам
у последње време да неке женице, кад им кажем да имам седамдесет
пет, кажу ко из пушке „Не бих ти никад дала“... Надам се да ће ова
Пеђина метода и ту женску заблуду о мени променити!
Љубивоје Ршумовић
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ОДЛОМЦИ ИЗ КЊИГЕ ПРЕДРАГА ЂОРЂЕВИЋА
***
Град у којем живим има седамдесет хиљада становника.
Стицајем околности, први из града сам отишао на намештање атласа.
Радио сам јавни посао и многи људи су знали за моје здравствене
проблеме. После мог третмана двеста људи је отишло да намести
атлас, јер је било довољно да ме виде па да све схвате. Приметио сам
да сви имају побољшања, па сам пожелео да и ја другима намештам
атлас. Сада радим овај племенити посао и изузетно сам срећан што
помажем болеснима.
Коначно сам оздравио у педесет првој години живота, али
никада није касно. У претходних тридесет година тражио сам узрок
здравствених проблема, а он ми је био надохват прста. Неколико
десетина хиљада година људи су прстима притискали подручје
потиљка да би смањили болове, али нису схватили да је измештени
атлас узрок обољења.
***
Никола Тесла је живео у време када су настале индустрије
због којих се данас углавном живи боље, али у понечему и горе.
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Савременицима је изгледало као да Тесла долази из будућности, па
нису разумели његову поруку да се не треба лечити хемијом већ
физиком. Атлас се намешта вибрацијом, а та једноставна физика
омогућава да људи живе неупоредиво здравије и срећније.

***
Хомо сапијенс је најболеснија врста, а једна од највећих заблуда
човечанства је да је нормално да смо током живота болесни и да се то
не може избећи. Човек је предодређен да живи 120 година, али нам
је прави узрок обољења дуго био непознат. Откриће о намештању
првог пршљена отклониће заблуду да је нормално да смо болесни
и да умиремо због болести пре времена. Помоћу ПРЕПОРОД масаже
потиљка човек на лак и једноставан начин постаје здрав и дуговечан.
***
Гени се налазе у средишту сваке ћелије сваког облика
живота. Само је човек тога свестан, али чак ни ми нисмо свесни да
не поседујемо ми гене него они поседују нас. Не служе гени нама,
већ ми њима. У том невероватном споју из обостране користи, гост
–9–

мисли да је домаћин, али није тако. Ген је основ живота и има свој
бесмртни живот, а ми смо само нека врста паразита, па нисмо толико
специјални колико мислимо да јесмо. Свест о томе омогућиће нам да
више уживамо у величанствености властитог живота.
		
***
Др Рајнер Сајбл, један од водећих светских стручњака за кичму,
објавио је 2010. године морфолошку студију „Наша глава је уврнута“
у којој доказује да је атлас измештен код готово свих људи на планети
и да је то разлог настанка већине обољења. Због измештеног атласа
људско тело је укривљено, тако да скоро ништа није на тачном
анатомском месту.
***
Морфолошка наука сматра – уколико је тело код већине људи
слично деформисано, онда је то нормално. Питање за ту науку гласи:
Како се после намештања атласа тело полагано исправља и како се
та „нормална“ деформисаност смањује?
***
Научно је потврђено да је најдужи животни век имала
Францускиња Жан Луиз Калмет, која је живела 122 године, а пред крај
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живота је певала и снимала грамофонске плоче. Њене фотографије
постоје на интернету и лако је уочити да јој глава стоји сасвим право
у односу на тело. Она спада међу свега неколико људи на планети
којима се атлас читавог живота налазио на добром месту.

***
Како је могуће да једна мала кост буде узрок скоро свих
болести, огромне људске патње и скраћеног живота? Одговор на
ово питање је једноставан. Атлас се налази на најважнијем месту у
организму, па његова минимална помереност са анатомске позиције
смањује нервне сигнале и циркулацију крви и лимфе, а постепено
се криве кичма И тело. Веће је питање како медицина није обраћала
посебну пажњу на атлас када је његова позиција толико важна, али
на то питање једноставно нема одговора.

***
Дебљина хрскавица између дна лобање и атласа треба да је
иста на било којем месту. Нажалост, код већине људи није тако, него
су хрскавице истањене на месту већег притиска. Истањености износе
свега пар десетих делова милиматра, али због тога настаје највећи
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проблем људског рода. Ово је за науку остало скривено и немерљиво.
Само неколико научника се бавило тиме, али ни они нису схватили
због чега је то тако.
***
Најстарији и најмањи део мозга у потиљку, први мозак,
задужен је за основне животне функције. Разни народи га називају
„центар живота“, „чвор живота“, „дрво живота“, „стабло живота“ и
„раскрсница живота“.
Први мозак посредством дванаест можданих живаца врши
чулну комуникацију са спољном средином, а из организма прима
информације, па реагује на све те сигнале.
Из првог мозга се не регулише само физичко тело већ и
психа. У првом мозгу се налазе центри за расположење, мотивацију,
осећања, концентрацију и оријентацију. Психијатри и психолози су га
запоставили, па углавном у великом мозгу траже узроке психичких
проблема.
***
Артерије каротиде се простиру кроз врат и пролазе поред
атласа. Кроз каротиде долази крв у горњи део мозга. Код већине
људи је атлас на левој страни подигнут и заокренут унапред, па
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константно врши притисак на леву каротиду и зато већина људи
нема довољно крви у левој страни горњег мозга, која је задужена за
рационално размишљање.
***
Када на аутомобилу један точак није на тачној позицији,
почиње да се растреса читав аутомобил и зато настају кварови. У
том случају је најбоље одмах центрирати точак. Измештен атлас не
растреса тело, али га постепено криви и оштећује. Најбоље је бебама
или малој деци вратити атлас на тачну анатомску позицију, да би се
правилно развијали и читавог живота били здрави.

***
Бебама и деци атлас се, са два нежна притиска, намести за
неколико секунди, а одраслима за један минут. На тај начин се
исправља грешка која је настала пре неколико десетина хиљада
година. Када се бебама намести атлас, њихово тело неће бити
деформисано, а код одраслих после намештања деформације
постепено нестају. Мајке којима се пре трудноће намести атлас и које
се у трудноћи уравнотежено и здраво хране, углавном рађају децу са
атласом на тачној анатомској позицији.
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***
Сви који су имали мождане ударе, инфаркте или операције треба
да наместе атлас како би се брже опоравили. Људи са анеуризмама у
мозгу или они који имају уграђене стентове, вештачке кукове, бајпас,
пејсмејкер и слично, без проблема могу да наместе атлас, само што се
масажа тада изводи спорије.
***
Убрзани развој науке током двадесетог века створио нам је
илузију да пуно знамо, а нисмо знали да нам глава не стоји како треба.
Ко не верује у непроцењиви значај намештања атласа, заправо не
верује у постојање гравитације и Архимедов закон о силама полуге.
***
Медицина није повезала измештеност атласа са почетком
болести, јер оне не почињу одмах после измештања, већ након
неколико месеци или година. Обољења настају полагано, због
постепене дисфункције органа и целог организма.
***
И поред непрекидне помоћи медицине, већина људи умире
због болести, а не од старости. Циљ је да живот траје дуго и да човек
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умре здрав, а не да га болести муче док је жив и да умре пре времена.
Лекови нам блокирају болове, а бол је драгоцена информација која
помаже мозгу да покрене процес самоизлечења. Савремена лечења су
у већини случајева одлагање излечења. Сада је медицина индустрија
болести, а у будућности мора постати индустрија здравља.

***
Откриће о намештању атласа утемељено је пре више од сто
година. Оснивач модерне хиропрактике Данијел Палмер уочио је да
су све кости људског скелета померене зато што атлас није на свом
месту и закључио да то узрокује већину потешкоћа и обољења. До
краја свог живота покушавао је да нађе начин да атлас врати на
место, али није успео. Своје откриће је обелоданио 1895. године, а
тек након сто година Швајцарац Рене Шимперли увиђа да се атлас не
може наместити гурањем већ масажом лигамената који га држе на
погрешном месту, и то помоћу специјалног апарата којим се изводе
брзи ситни ударци.
Шимперли је патентирао сопствени метод и обучио четири
стотине људи широм света да намештају атлас. Имао сам част да будем
један од њих. Практиковао сам његов метод три месеца и схватио да
– 15 –

то није коначно решење. Шимперли је погрешно претпоставио да
је атлас увек свима измештен у леву страну, али ја сам запазио да
постоји измештање и у десну страну. Он није знао да атлас такође
може бити измештен уназад или унапред. Почео сам да разрађујем
и усавршавам његов метод, добијајући све боље резултате. Током
следеће три године често сам држао предавања о намештању атласа
и прегледао око пет хиљада људи. Моје откриће је да је атлас код
већине људи измештен уназад и да је та врста измештености главни
узрок обољења. Три године сам развијао сопствени начин намештања
атласа и коначно пронашао како се намешта без грешке. Открио сам
све врсте измештености и, у зависности од њих – углове из којих
се атлас намешта, број притисака и јачину притисака. Сопственим
методом сам наместио људима атлас неколико стотина пута.
Уверен сам да је ово најважније откриће човечанства, јер
се односи на људско здравље, иако медицинској индустрији може
опасно да смањи профит, па му се не би радовали. Зато је најбоље да
се намештање атласа за почетак практикује кроз удружења грађана,
а то је могуће зато што није реч о лечењу него о масажи.
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***
Атлас не носи само најпаметнију главу у познатом универзуму,
већ и читаво тело, као да смо окачени о њега. Почетком двадесет
првог века наука је доказала да нас универзум притиска надоле.
Захваљујући овим чињеницама дошао сам до сазнања да
притисак универзума измешта атлас и због тога се криве кичма и
тело, а нервни сигнали и проток материја умањују, па обољења настају
због лоше регенерације и слабијег функционисања организма.

***
Атлас се формира на погрешном месту због тога што се јетра
увећала, па фетус најчешће спава десном страном према планети и
зато му материца гура главу у погнут положај и улево, а десно раме
унапред.
У зависности од врсте и количине хране, јетра може да се
повећава или смањује. Човек који једе умерену количину здраве
хране имаће мању јетру. Ако јетра може да се смањи једном човеку,
могла би се генетски смањити и читавом човечанству. Фетус би
такође имао мању јетру, па му се атлас не би измештао.
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***
Нагон за јелом и чуло укуса су највећи непријатељи живота и
налазе се у нама, а не на неком ратишту. Сами смо криви за стање
у које је човечанство запало, а прехрамбена индустрија је само
искористила људске слабости. Њен профит се заснива на угађању
потреби за преједањем и уживањем у храни. Животиње су здравије
од нас, зато што им атлас није измештен и што једу једну по једну
намирницу.
Немогуће је пригушити чуло укуса и сузбити нагон за јелом, па
је зато једино решење да се садашњим генерацијама што пре намести
први пршљен. То је огроман задатак, али ће изгледа бити лакше да
се атлас намести код седам милијарди људи него да се вратимо на
здраву исхрану.
Са намештеним атласом побољшава се и варење, па јетра
почиње боље да функционише и да чисти загађени организам.
***
Када лекарима наместимо атлас, одушевљени су неочекивним
побољшањем здравља. Коначно схвате значај ове једноставне
масаже, па нам убрзо доводе своју децу и родитеље. Ваљда су читали
текст објављен у једном енглеском часопису под насловом „Више
– 18 –

људи умире од лекова него од болести“ и ваљда им је позната изрека
настала у фармацеутској индустрији – „Излечен пацијент је изгубљен
потрошач“.
***
Једном приликом су неког сликара упитали зашто је цртеж
који је нацртао за минут толико скуп, а он је одговорио: „То је за вас
минут, али ја цртам већ десет година.“ Ми намештамо атлас за један
минут, али претходно вршимо преглед, а после масаже дајемо савете
како да што пре оздравите. У следећих годину дана масирамо још
три пута, пратимо процес оздрављења и саветујемо како да останете
здрави.
Многима није јасно како атлас може да се намести за један
минут. Када се атлас измести, то траје један секунд, па је зато могуће
да се намести за минут.
***
На намештање атласа у наше Удружење ПРЕПОРОД ЖИВОТА
долазе нам жене, мушкарци, деца, стари, здрави, болесни, спортисти,
мање или више образовани, али и људи са медицинским образовањем,
као и свештеници и монаси. Већ током масаже почињу разна
побољшања и настављају се одмах после намештања атласа. Понеко
– 19 –

осети кратко струјање кроз неки део тела, а то је знак да су нервни
сигнали почели да се простиру у потпуности и да се циркулација крви
поправља. Неком се озноје дланови, због тога што је ослобођен нерв
кроз који се простире сигнал за знојење. После масаже већином жене
пријављују да боље виде, зато што им је боље прокрвљен центар за
вид. Та бистрина се дешава и код осталих масажа, али је тренутна,
а после намештања атласа вид се трајно побољшава. Углавном је и
дисање одмах боље и штошта се још поправља током првих месеци,
а у првој години од намештања атласа укупно здравље се побољшава
за осамдесет процената. Нека обољења се повлаче тек по истеку те
прве године, али је извесно да ПРЕПОРОД масажом потиљка сваки
човек бива препорођен.
***
Кроз хиљаде година селекцијом смо себи прилагодили биљке
и животиње, а затим смо их за само неколико деценија генетским
инжењерингом модификовали. Приноси су повећани јер инсекти
такве биљке не једу. Модификовањем се мења молекуларна структура
биљака, али се прилагођава и облик због технолошке прераде. То
одговара машинама за прераду, али не одговара нашем систему
пробаве. Исправљене шаргарепе се лакше гуле, али се теже варе.
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Најбоље је да смањимо зависност од прехрамбене индустрије
и сами узгајамо биљке на парчету земље надомак града. Контакт
са земљом и ваздухом је лековит, однос са биљкама смирујући, а
квалитет хране неупоредив.
***
Ако наставимо превише да једемо, храна ће нас појести. У Кини
постоји изрека „Разлог болести лежи на дну тањира“. Уз намештен
атлас, умереност у исхрани је пресудна за добро здравље.
Жене знају да исхрану треба ускладити са активностима,
а мушкарци знају да моторима треба ускладити унос горива са
потрошњом. Мушкарци знају да одржавају машине, али ни жене ни
мушкарци не знају како да ускладе унос хране са активностима.
Са превише хране ми у ствари хранимо бактерије и паразите,
којих у телу здравог човека треба да има око пола килограма. Сада
просечан човек носи више од једног килограма бактерија и паразита,
али носи и храну за њих.
Запитајте се ко је домаћин, а ко гост у вашем телу.
***
Некада су најснажније младиће вежбањем припремали за
ратнике, а сада за врхунске спортисте. Спортисти су искоришћени од
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власника клубова, а медаље и новац им не могу надокнадити штету
коју наносе свом организму. Прилком падова или удараца атлас
се спортистима измешта више него другим људима, а претеране
физичке активности исцрпљују тело и троше хрскавицу у зглобовима.
Многи људи рекреативно вежбају не би ли исправили тело, али
им то не полази за руком због измештеног атласа. Боље је за један
минут наместити атлас него годинама вежбати. Уз намештен атлас,
за добро здравље ће бити довољан километер брзог хода на дан. Не
морате одвајати посебно време за брзи ход, већ можете искористити
одлазак до продавнице. Комшијама ће то бити чудно, али ћете зато
бити здравији од њих.
***
Постоје стотине врста страхова, а страх од болести је највећи.
Медицински бизнис је заснован на највећем страху. Потреба за бољим
здрављем је све већа, а индустрија лечења је то добро искористила.
Лекари често постављају погрешне дијагнозе, тако да због страха од
болести и погрешних лечења постајемо још болеснији.
Ајкуле су једине животиње које немају страх, па зато не
оболевају од карцинома.
– 22 –

***
Излишан је страх од намештања атласа ПРЕПОРОД масажом
потиљка, јер је оно сасвим безопасно, безбедно и готово безболно.
Људи не треба да се плаше намештања, него треба да имају страх
што им је атлас измештен.
***
Занимљиво је да једино први пршљен, атлас, због кључне
позиције у организму, доживотно има потпуну регенерацију,
тако да се може намештати и најстаријима. Због важности зглоба
лобање и првог пршљена, то је последње место где настаје потпуно
окоштавање.
Када је атлас намештен, организам се правилно регенерише,
па се зато већина планираних операција отказује. У неким
случајевима, уколико се закаснило са намештањем атласа толико
да оштећени орган више не може да се регенерише, он се мора
оперисати, али се операција лакше подноси и ткива брже зарастају.
***
Људски организам је налик оркестру. Потребно је да сви
инструменти буду наштимовани и да музичари у истом трену свирају
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по нотном запису, а ако само један инструмент не производи прави
звук или један музичар не свира у прави час, музика неће ваљати.
Музичари не виде један другог, али могу да чују остале и прикључују
се са својим деоницама. Како би сви били у сагласју и да би музика
звучала усклађено, неопходно је да постоји диригент који руководи
музичарима.
У нашем телу је доњи мозак диригент који читавог живота
издаје упутства, прати рад органа и система и одржава здравље.
Током сна је доњи мозак најактивнији – док велики мозак спава, доњи
мозак опслужује шест билиона ћелија и руководи регенерацијом и
самоизлечењем нашег организма.
У том несхватљивом послу главни ослонац му је намештен
атлас.
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У ВЕЛИКОЈ КЊИЗИ „ПРЕПОРОД ЖИВОТА“
ЧЕКА ВАС ЈОШ НИЗ ЗАНИМЉИВОСТИ:
 Како откриће Предрага Ђорђевића о укупно пет врста
измештености атласа исправља погрешна научна знања и
претпоставке због чега настају болести;
 Како је хомо сапијенс, поставши сваштојед склон да се преједа,
учинио да му се јетра увећа и отежа и како увећана јетра утиче на
измештање атласа већ у мајчиној утроби;
 Како то да је човек једини сисар којем је атлас измештен;
 Како је могуће да после намештања атласа нема нових
обољења, а старе болести нестају без лечења;
 Зашто се не придаје значај минималној али изузетно важној
измештености атласа код фетуса, која се може снимити 5Д скенером
пред крај трудноће;
 Како је могуће да нас гравитација разболева;
 Зашто је већини људи десно раме два центиметра ниже од
левог;
 Какве нам све илузије, због већег профита, стварају разне
интересне групације;
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 Зашто прехрамбена, медицинска и фармацеутска индустрија
тако добро зарађују као да сарађују;
 Каква опасност се крије у млеку и млечним производима;
 Како је, под утицајем хормона из индустријске хране, људска
врста у двадесетом веку порасла десет центиметара;
 Зашто се од почетка двадесетог века до данас број људи на
Земљи повећао са две на чак седам милијарди;
 Зашто мужеви професионалних куварица умиру пре осталих;
 Како нам хемијске супстанце из лекова разарају имунитет
који се развијао милионима година;
 Зашто је дијагностика тачна у свега пет одсто случајева и које
су најчешће погрешне дијагнозе;
 Зашто су после намештања атласа срчани и мождани удари
готово искључени;
 Зашто жене масовно имају проблем са штитастом жлездом, а
мушкарци са простатом;
 Како је могуће да су годину дана по намештању атласа чак и
осамдесетогодишњаци виши за један центиметар;
 Зашто већина људи током седења пребаци десну ногу преко
леве;
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 Зашто би човек, да је могао настати на Марсу, био висок
четири метра;
 Зашто многе старије особе морају да носе штап и како је
могуће то избећи;
 Како појединим женама које нису могле да затрудне или
изнесу трудноћу помаже намештање атласа;
 Зашто су жене које су више пута рађале здравије;
 Како се после намештања атласа пре или у току трудноће,
смањује могућност побачаја;
 Како намештен атлас певачима омогућује да боље певају, а
спортистима да постижу рекорде;
 Зашто црнци имају равна стопала;
 За колико времена од намештања атласа равна стопала
добијају правилне кривине;
 Како намештен атлас може да спречи ћелавост;
 У којим случајевима се током неколико месеци по намештању
атласа мора потурати уролани пешкир под кичму, да не би настали
већи проблеми;
 Како се намештањем атласа решава проблем импотенције;
 Зашто се по намештању атласа проређују одласци код
козметичара;
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 Зашто би телевизор требало закачити за плафон и гледати га
лежећи на леђима а не седећи у фотељи;
 Зашто је већини људи, када им се мери у стојећем ставу, краћа
лева нога, а у лежећем – десна, и може ли то бити привид који ствара
карлица накренута под утицајем накренутог атласа;
 Зашто код апсолутне већине људи постоји разлика у дужини
и облику парних костију и зашто то не важи само за кости у левој и
десној руци;
 Како услед дејства намештеног атласа нестају дискус херније;
 Зашто је неопходна посебна пажња у случају дискус херније
ка кичменој мождини;
 Зашто код осамдесет одсто људи бол прво почиње у десном
колену, а мучи их ишијалгија у левој нози;
 Како то да је наш свет свет дешњака и зашто је међу
леворукима више мушкараца него жена;
 Зашто су мед, цимет, лимунада, јабуково сирће, суве смокве и
сусам важни за живот;
 Како обуздати нагон глади и зашто децу треба учити да мање
једу;
 Шта је допринело пропасти Западног римског царства, а и
нас данас угрожава;
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 Чему служи заљубљеност;
 Зашто није добро ни премало ни превише љубави;
 Зашто је најбоља дијета вољена особа;
 Зашто само делфини и људи упражњавају секс из задовољства;
 Колико је осмех важан за живот;
 Због чега треба спавати на леђима;
 Зашто свакога дана треба пити магнезијум хлорид растворен

у води;

 Зашто старачке пеге немају сви стари, а има понеко млад;
 Зашто су професионални спортисти у старости болеснији

од
својих вршњака;
 Како су настале крвне групе;
 Зашто жене имају више главобоља и вртоглавица, а живе
дуже од мушкараца;
 Како негативне мисли подривају имунитет;
 Зашто треба пити најмање два а највише три литра воде
дневно;
 Због чега бебама не треба давати прокувану воду;
 Како се хранио пећински човек, који није имао саветнике за
исхрану;
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 Зашто је у двадесетом веку физичка активност смањена за 99
процената;
 Шта би било када би Ескими и црнци заменили станишта;
 Зашто у Јапану постоји Закон о гојазности;
 Зашто је кубанска медицина успешнија од америчке;
 Зашто су људи данас неколико пута болеснији него пре пола
века;
 Како намештен атлас утиче на зависност од наркотика;
 Зашто се праве спискови становника подземних градова за
случај смака света;
 Како би креатори будућности очистили планету смањењем
популације на пола милијарде, иако на њој може да живи 20
милијарди људи;
 Зашто не постоји човек који има све болести;
 Да ли се ближи крај раздобља болесног човечанства;
 Како нас намештен атлас претвара у срећније и боље људе;
 Како се постаје атласолог.
Међу стотинама људи којима је Предраг Ђорђевић наместио атлас
је и Драган Џајић са фудбалерима „Црвене звезде“.
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Велику књигу ПРЕПОРОД ЖИВОТА Предрага Ђорђевића
можете добити на дар у Удружењу грађана Препород живота
или је скинути са сајта www.preporod.org
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