
Základní kurz bioinformačních technologií 
Základní kurz se skládá z teoretické a praktické části. Probíhá v režimu dialogu a 

praktického tréninku. Přednášející předává poznatky o základních nástrojích pro řízení 
informační úrovně člověka. Jsou to velmi starodávné znalosti, lépe řečeno – fundamentální 
zákony života. Znalosti poskytují každému člověku možnost, aby se naučil obnovovat vlastní 
zdraví a zdraví jiných lidí za pomoci mentálního řízení a aby rozvinul duchovní vidění. Na 
základním kuru jsou poskytovány základní technologie pro práci s organizmem a prostorem. 
Vytvářejí se návyky pro rozvoj řízené jasnovidnosti. Základní kurz je pět dní výuky se 
zkušeným přednášejícím. 

Reakce absolventky na základní kurz 
V srpnu 2017 jsem absolvovala výuku základního kurzu „Strom života“ v Jekatěrinburgu. 

O učení jsem se dozvěděla nedávno. Převrátilo mi vědomí a na kurz jsem se vydala prakticky 
ihned. Mluvit o něm v kategoriích spokojenosti nebo nespokojenosti, tím se nic neřekne. Nejde 
o spokojenost! Jde o to, že nyní žiji v praktickém uskutečnění toho světonázoru, který přišel a 
pevně vstoupil do mého vědomí prostřednictvím duše a ducha. Ano, získávám výsledky 
prakticky denně. Je to změna celkového fyzického stavu. Je mi 59,5 roku a naštěstí jsem 
dostatečně zdráva. V každém případě v místní poliklinice dokonce ani nemám zavedenou kartu. 
Ale… brýle jsem již měla +2,5. Když jsem odjížděla z Jekatěrinburgu, četla jsem knihu 
„Stvoření světa“ ve vlaku bez brýlí. Když je písmo příliš drobné, brýle používám, ale už jen +1. 
Pracuji dále. Přestala mne bolet hlava jako reakce na změny počasí, na tabletky proti bolení 
hlavy jsem již zapomněla. Denně chodím pěšky 8 km a provádím při tom vnitřní práci pro 
normalizaci svého stavu a celého okolního prostoru. S manželem jsme pracovali pro očistu 
říčky, která byla znečištěna umělými hmotami. Vyvezli jsme 27,5 pytlů odpadu. Manželovi je 
přes šedesát. Denně provádíme cvičení pro obnovu normy zdraví. Jsem psycholožka, a proto 
moje práce souvisí s obrazy. Základní metodou mé práce je „Symbolické drama“, takže se mi 
s obrazy pracuje dobře a nyní jsem začala vidět kosmos, tělo člověka, světlo atd. Předávám 
svým pacientům znalosti podle možností v závislosti na tom, kdo je přijímá. Pokud je přijímá, 
poskytuji více, vyprávím, doporučuji literaturu. Čtu knihy A. N. Petrova a každý den dochází 
k pochopení přečteného. Hodlám se zúčastnit kurzu prvního stupně. Obtížné je, že v našem 
městě se mi zatím nepodařili seznámit se a setkat se s lidmi, kteří vědí, o co jde. Avšak některé 
úspěchy přece jen jsou. Například těm, kdo se zabývají jinými praktikami, se mi podařilo předat 
podstatu učení „Strom života“. Stále mám otázku, jak jsem bez těchto poznatků dříve mohla 
žít? Zdá se mi, že nyní se každá buňka zachvěla a ožila. Je to radost, výstup do světa, pochopení 
svých úkolů pro svět, a to je pro mne v učení „Strom života“ to nejdůležitější. Každý den děkuji 
Stvořiteli a osobně lidem, kteří věnovali život praktickému osvojení tohoto světonázoru. 
Hluboce se klaním a děkuji. 

Ještě dodávám: Jsem vděčna Natálii Leonidovně Zolotarevové za vedení semináře, za 
atmosféru semináře, za výklad materiálu a metodickou vybroušenost výkladu. Ze zkušenosti 
vím, že všechny metodiky vyžadují dokonalou znalost materiálu a lásku k němu! Mnohokrát 
děkuji! 

S hlubokou úctou J. J. Vavilova, Novosibirsk 


