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PIRAN * Vlado Tomljenović s posebno metodo namesti prvo vratno vretence, atlas - Osupljivi rezultati

Vse je drugače, ko je glava
na pravem mestu
Tudi čestitke ob koncu postopka
so del patentirane metode atlasprofilax, ki jo je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja
razvil
Švicar
René-Claudius
Schümperli. Doslej je izšolal že
več kot 400 terapevtov, ki znajo z
enim posegom trajno namestiti
atlas. Delujejo po vsem svetu,
večinoma v Evropi. Na Hrvaškem
jih je osem, v Sloveniji še nobenega, zato Vlado Tomljenović
občasno prakticira tudi v Ljubljani
in Piranu.

Homo sapiens z napako

“Od položaja atlasa je odvisno, kolikšna količina
informacij bo tekla iz možganov v druge dele
telesa.”
možganov v druge dele telesa. Če je
atlas premaknjen, bolj ali manj
pritiska na živce in tudi žile. Ta
pritisk traja neprestano, 24 ur na
dan, zato telo ne deluje, kot bi
moralo. Atlas ne drži samo glave.
Če ni na pravem mestu, je odgovoren za veliko število težav in
bolezni.”

Kako dramatične posledice ima
lahko pravilno nameščen atlas za
izboljšanje zdravja, se je Tomljenović prepričal na lastni koži. Pri
65 letih je komaj hodil. Zaradi
obrabe hrustanca mu je grozila

slišal, da neki atlasprofilaxni terapevt v Celovcu zna trajno namestiti atlas z enim samim posegom, sem si rekel, ali gre za
največjo resnico ali za največjo
laž.”
Danes, pri 69 letih, hodi kot
mladenič. Prve spremembe na kolenu je opazil nekaj tednov po
terapiji. “Počasi sem se lahko spet
oprl na nogo. Nekoliko kasneje sem
opazil tudi, da moje srce spet bije v
normalnem ritmu. To je logično,
saj je premaknjeni atlas prej pritiskal na živec vagus, ki je odgovoren tudi za delovanje srca. S
pravilno nameščenim atlasom pa
se je živec sprostil, in vzrok aritmije
je bil odpravljen,” je prepričan Tomljenović.
O sklepih pa pravi, da so pri
premaknjenem atlasu neenakomerno obremenjeni, saj se vse telo, vključno s hrbtenico, ukrivi, da
lahko drži glavo pokonci. “Ena
rama je ponavadi višja od druge,
prav tako en kolk, celo en testis je
bolj povešen kot drugi,” se smeji. Z
naravnanim atlasom pa se telo
uravnoteži, tudi vplivi na čustva in
psiho so blagodejni, trdi Tomljenović. Nekateri tudi nehajo kaditi
in opustijo druge škodljive razvade, čeprav tega prej sploh niso
nameravali.
Telo se po posegu regenerira
oziroma “reprogramira” nekaj tednov, mesecev ali celo let, pri
čemer lahko v blažji obliki za kratek čas priplavajo na površje stare
bolečine ter potlačeni spomini in
čustva. “Vendar človek te pojave
bolj opazuje, ne identificira se več z
njimi. Seveda pa smo za svoje
zdravje še naprej odgovorni zgolj

Zadnji lok (1) in stranska nastavka
(2) atlasa

Pogled na lobanjo z izpahnjenim
atlasom od spodaj
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“Vsi se rodimo s premaknjenim
atlasom,” trdi Tomljenović. Zakaj,
to je pa že drugo vprašanje. Ra-

telesu so prek hrbtenjače povezani
z možgani. Od položaja prvega
vretenca je odvisno, kolikšna količina informacij bo tekla iz

Tomljenović: “Skeptike popolnoma razumem. Res pa je tudi, da sem atlas
namestil že več kot stotim hrvaškim zdravnikom.”
zlage so lahko povsem tehnične ali
skrajno mistične. Kot na primer
tista Zecharie Sitchina, ki je v
knjigi Dvanajsti planet zapisal, da
so vesoljci z gensko manipulacijo
ustvarili nekakšnega “homo sapiensa z napako”. Zdaj pa naj bi bil
čas zrel, da se ljudje tega zavedo in
stanje popravijo, pri čemer naj bi

Največja resnica
ali največja laž
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operacija kolena, namestili naj bi
mu umetno. Imel je tudi hudo
srčno aritmijo, in to kljub temu, da
se je trudil živeti zdravo. “35 let
sem bil vegetarijanec, ukvarjal sem
se z jogo, hodil k vsem mogočim
terapevtom. Prestal sem več kot
1000 kiropraktičnih posegov. Zavedal sem se pomena atlasa, zato
sem obiskoval kiropraktike po
vsem svetu, ki so trdili, da ga znajo
namestiti. Stanje se je začasno izboljšalo, že čez nekaj dni pa je bilo
vse po starem,” pripoveduje Tomljenović. “Ko sem pred štirimi leti

Občutek je bil res nenavaden. Kot da je moja glava prvič v življenju
zdrsnila na pravo mesto. Še nekaj minut prej sem hrvaškemu
terapevtu Vladu Tomljenoviću zatrjevala, da z mano ni nič narobe.
Ampak kako bi človek vedel, da je z njim kaj narobe, če pa sploh ne ve,
kaj je prav, sem pomislila. Bolečina je popustila, občutek, da skelet
sproščeno visi na pravkar nastavljenem prvem vratnem vretencu atlasu, je bil osvobajajoč. Moja glava se je, kot da bi naoljil tečaje na
vratih, z lahkoto vrtela levo, desno, naprej, nazaj. “Iskrene čestitke! Vaš
atlas je na pravem mestu. Pravkar ste naredili velik korak naprej v
vašem življenju,” mi v roko seže Tomljenović.

Vlado Tomljenović med nameščanjem atlasa
sami, z nameščenim atlasom še
toliko bolj. Ta, ne glede na to, kaj
počnemo, ostane na svojem mestu.
Premaknila bi ga lahko le kakšna
hujša poškodba, na primer pri prometni nesreči,” trdi Tomljenović.

poškoduje:
“René-Claudius
Schümperli je največji specialist za
atlas na svetu. Tudi on je imel
velike zdravstvene težave, in tudi
on je ugotovil, da večina metod
tako klasične kot alternativne medicine zdravi simptome in ne vzroka. Skrivnost njegovega uspeha je v
tem, da je spoznal, da atlas pri
večini ljudi ni premaknjen le za
kak milimeter ali manj, kot so
prepričani mnogi kiropraktiki,
ampak da je tako rekoč izpahnjen.
Zato ga ne moremo namestiti z
enim samim dotikom oziroma
udarcem. Tako je razvil napravo, ki
stimulira akupresurne točke na
vratu z več kot 400 mehaničnimi
impulzi, in tako atlas postavi nazaj na njegovo mesto.”

Atomska bomba v
človekovem vratu
Za hrvaškega profesorja, ki je
vse življenje iskal pot do zdravja
(vmes se je izšolal tudi za naturologa), je torej atlasprofilaxna
metoda največja resnica, za mnoge ostaja največja laž.
“Tisti, ki te metode ne poznajo,
so skeptični, tisti, ki so jo preizkusili, jo priporočajo. 98 odstotkov
naših pacientov je zadovoljnih, zato se glas o nas hitro širi od ust do
ust. Ljudje ponavadi nimajo pojma, kaj atlas sploh je, ampak že
sama beseda jih pritegne. Mnogi
zdravniki pa se zgrozijo, ko slišijo,
da kdo z enim posegom namesti
atlas. Zdravniki danes znajo operirati vse mogoče, na atlasu pa ni
bila opravljena še nobena opera-

Učinek tako rekoč
takojšnji
Tomljenović je atlas namestil tudi vsega mesec in pol staremu
otroku, njegov najstarejši pacient
pa je imel 88 let. “Pri otrocih traja
poseg vsega nekaj sekund, pri

“K meni so prišli že ljudje z vijaki v vratu, pa so po
namestitvi atlasa lahko normalno obračali glavo.”
cija. To je življenjsko nevarno področje, atomska bomba v človekovem vratu. Zato skeptike popolnoma razumem. Res pa je tudi,
da sem atlas namestil že več kot
stotim hrvaškim zdravnikom. Nekateri so tako navdušeni, da se tudi
sami želijo izšolati za atlasprofilaxne terapevte,” razlaga Tomljenović.
Trdi, da svojega dela ne bi opravljal, če bi verjel, da obstaja le
milijoninka možnosti, da koga

spet pomagala bitja z drugih planetov. “O spiritualnem aspektu
atlasa bi lahko veliko govorili. Stari
Egipčani so z nameščanjem atlasa
odpirali tretje oko. K meni je prišel
nekdo, ki je trdil, da so mu atlas
namestili v njegovi prejšnji inkarnaciji v Egiptu. Rekel sem mu, aha,
se pravi, da vam ga niso dobro
namestili, zato ste zdaj prišli k
meni,” se smeji Tomljenović.
Sam z razlagami ostaja na trdnih
tleh: “Vsi organi in vse celice v

Vir: www.atlasprofilax.hr

“Ena rama je ponavadi višja od druge, prav
tako en kolk, celo en
testis je bolj povešen
kot drugi.”

Pravilen položaj atlasa

odraslih nekaj minut. K meni so
prišli že ljudje z vijaki v vratu, s
premaknjenimi diski med več vratnimi vretenci, pa so po namestitvi
atlasa lahko normalno obračali
glavo. Ko je atlas pravilno pritrjen
na lobanjo, se obrača okrog aksisa,
drugega vratnega vretenca, spodnja vratna vretenca pa mirujejo.
Takrat šele imajo poškodovani diski priložnost, da se obnovijo,” razlaga Tomljenović.
Zavrne samo nosečnice, zgolj zaradi previdnosti, drugače pa ovir za
to metodo ni, zatrjuje: “Večina čuti
učinek tako rekoč takoj. Pravijo, da
jasneje vidijo, bolje slišijo, da so laže
zadihali, da drugače čutijo telo.
Nikogar o ničemer ne prepričujemo,
ničesar ne sugeriramo, le mehanično namestimo atlas.”
Tudi pred Tomljenovićevo ordinacijo v Piranu je bilo vzdušje
med pacienti več kot optimistično.
Mnogi se kar niso mogli načuditi,
kako drugače in predvsem lažje
premikajo svoje telo. Da pa od
mehanike spet zaplavamo v nekoliko bolj mistične vode, povejmo še, da so izkušnje pokazale, da
ženske s pravilno nameščenim
atlasom rojevajo otroke s prav tako
pravilno nameščenim atlasom.
Tako rekoč novo generacijo zemljanov. Hmmm ...
ALJA TASI

