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Vysoce vážený Arkadiji Naumoviči! 
Šťastná náhoda nám umožnila se s velkým potěšením seznámit s trilogií Vašich unikátních 

knih a s učením Strom života v podobě bioinformačních technologií. Albert Einstein svého času 
zdůraznil, že „Závažné problémy, které máme, nelze řešit na té úrovni myšlení, na níž jsme je 
vytvořili.“ 

„Závažnost“ problémů tkví v tom, že současné lidstvo prosperuje v bezmyšlenkovitém 
hromadění chemických, bakteriologických, jaderných, psychotropních a jiných prostředků 
masového ničení, a tak přivedlo naši civilizaci na hranici globálního zničení. Planeta Země 
jakožto živá bytost je nucena se bránit barbarskému zacházení živelnými katastrofami, 
nárůstem smrtelných chorob, včetně viru AIDS, Ebola aj. 

„Závažnost“ uvedených problémů se podstatně zvětšuje především nedostatkem 
duchovnosti, která mrazí duši většiny lidí a jejich málo vzdělaných vůdců, jejichž ambiciózní 
snahy o znovurozdělení světa a sfér vlivu uvrhovaly a dále uvrhují celé národy do krvavých 
válek. Po celá tisíciletí udržované představy o podstatě člověka ztotožňovaného pouze s jeho 
fyzickým tělem bez ducha a duše byly na druhé straně odhaleny ve své úplné neopodstatněnosti. 
Ve výsledku je tu otřepaný aforismus: Ve zdravém těle zdravý duch. Přitom se termín „duch“ 
chápal jako dobrá nálada a komfortní sebecítění… 

V této souvislosti nazrála akutní potřeba hledání kvalitativně nových názorů na problém 
zdraví a chorob, života a smrti a jejich zkoumání nikoli prizmatem komerčních úvah světové 
farmaceutické chobotnice, ale pro použití zcela neškodných všeobecně dostupných a vysoce 
účinných technologií, založených na obrodě duchovnosti a zbožšťování prostřednictvím 
možností vědomí. 

To je důvod, proč jsme po stoletém léčení (oba jsme s manželkou překročili padesát let 
práce lékařů internistů) byli příjemně překvapeni půvabně popsanými a ve Vašem centru 
úspěšně používanými technologiemi, které radikálně mění paradigma příčin a následků všech 
nemocí bez výjimky. 

Máme to štěstí být nejen pozorovateli toho, jak jste používal nové technologie, ale také na 
sobě zakusit jejich působení. Bylo pro nás, profesí lékaře, nezvyklé a podivné obracet se kvůli 
svým problémům se zdravím nikoli k vlastním poznatkům a zkušenostem, nikoli ke 
zkušenostem a poznatkům našich kolegů, ale k člověku, který je medicíně velmi vzdálen. Ještě 
větší bylo naše překvapení, když těžké nemoci, s nimiž jsme se již téměř smířili, začaly slábnout 
a mizet. 

Vznikl již téměř zapomenutý pocit zdraví, perspektivy a radosti ze života. Potom ten pocit 
zesílil a začal naplňovat radostí z harmonie a tvorby každý nový den našeho života. Dá se říci, 
že jsme se dozvěděli o existenci nové reality, která byla vždy s námi, ale my jsme si jí nevšímali. 

V beznadějném spěchu a šílené krutosti dvacátého století, které se vyznačovalo tak zvaným 
technickým pokrokem, převážná většina lidí zapomněla, že kromě trojrozměrného fyzického 
světa věčně existuje mnohoúrovňový duchovní, neviditelný svět, orámovaný prostory 
harmonie, tvoření a lásky. Arkadiji Naumoviči, Vy jste ve svém božském Stromu života odhalil 
zbloudilému lidstvu, které stojí na kraji zhoubné propasti, ty nádherné a spásné božské pravdy 
duchovního světa. 



Vaše učení Strom života otevírá oči na neviditelný překrásný svět, probouzí spící vědomí 
lidí, odpovídá na všechny otázky smyslu pozemského života každého člověka: proč zde je, 
odkud přišel, kam odejde, jaké prvořadé problémy musí v rychlém míjení pozemských let stačit 
řešit. Obrazně a jasně odhalujete podstatu lidské osobnosti a správně zdůrazňujete, že lidské 
tělo je pouze pozemský oblek nebo skafandr, ale není to sám člověk, který představuje věčnou 
energeticko-informační entitu, která od Tvůrce dostala plnou svobodu volby dobra nebo zla, 
světla nebo tmy. Ty představy zřejmě posloužily jako základ pro zpracování Vašich 
bioinformačních technologií. 

Dá se předpokládat, že tímto postulátem může světová medicína dostat odpověď, proč se za 
svou tisíciletou historii titánské úsilí, zaměřené pouze na léčení lidského těla, ukázalo 
bezmocným v boji s aterosklerózou, kolagenózami, onkologickými a virovými chorobami. 

Správně zdůrazňujete, že každá choroba je následkem porušeného vědomí, které se formuje 
nejen v mozku, ale i v energetických tělech (v podvědomí), a potom se projeví na fyzické úrovni 
poškozením určitých orgánů. 

Konečně je obtížné docenit originalitu bioinformačních technologií, které umožňují nápravu 
poruch v lidském vědomí, a díky tomu úspěšně léčit nejen jakékoli nemoci, ale i nově vytvářet 
odstraněné orgány. 

Když jsme navštívili Vaše centrum, měli jsme s manželkou možnost ponořit se do atmosféry 
srdečnosti a vysokého profesionalizmu v provádění neobyčejně složitých technologií, které 
Vaši spolupracovníci dokonale ovládají. Prosíme Vás, Arkadiji Naumoviči, abyste jim vyřídil 
naše díky a nejlepší přání. 

Ve Vašem centru nám byla laskavě poskytnuta možnost detailně se seznámit s originálními 
bioinformačními metodikami léčby, které sami dále úspěšně používáme a plánujeme se o ně 
dělit s jinými nemocnými poté, co navštíví Vaše centrum. 

Ve světle výše uvedeného jsme přesvědčeni, že ušlechtilé ideji pokroku v medicíně může 
sloužit unikátní učení A. N. Petrova „Strom života“, založené na platformě vysoké duchovnosti 
a na hlubokých znalostech všech struktur, které tvoří lidskou entitu. 

Základním principem učení A. N. Petrova je postulát, podle něhož zdraví, a dokonce osud 
člověka přímo závisí na celistvosti jeho energetického karkasu, jeho duchovních struktur. 
Celistvost energetických těl přitom může být nejlépe uchována vysokým stupněm duchovnosti 
člověka, která vylučuje takové vlastnosti, jako je pýcha, povýšenost, urážky, závist, žárlivost, 
zaměření na bohatství, slávu a moc. Všechna tato emocionální vzplanutí v podobě proudů 
neuroleptické energie se nejen zaznamenávají v podvědomí, ale také se trvale zapisují do 
kolektivního vědomí naší planety. Potom se odtud na principu bumerangu nebo radarových vln 
vracejí ke svému zdroji. Výsledek je: Co člověk zaseje, to také sklidí. 

Energetická těla se mohou spolu s vlastními faktory poškození deformovat zvenčí 
prokletími, vlivem elektromagnetických vln, pronikající radiací atd. Přitom A. N. Petrov a jeho 
četní žáci jsou schopni nejen zřetelně vidět deformace a „díry“ v energetických tělech, ale 
i bezchybně stanovovat jejich příčiny a odstraňovat tyto deformace s cílem vyléčit nemocné. 

Dalším kvalitativně novým směrem v učení A. N. Petrova „Strom života“ je stanovení 
zákonitostí procesů buněčného stárnutí a mutací, které otevírají cesty k zamezení stárnutí, 
k omlazení, a také k úspěšnému léčení onkologických nemocí bez skalpelu, chemoterapie 
a ozařování, a to jak v centru, které vede, ale i na dálku v různých zemích. Přitom vzdálenost 
a stádium onemocnění obvykle účinnost léčby neovlivňují. 



V učení A. N. Petrova nakonec působí silným dojmem jeho metodika nekrvavé novotvorby 
odstraněných orgánů (žlučníky, štítná žláza, děloha, vaječníky a jiné) s úplnou obnovou 
struktury a funkce těchto orgánů. 

Ve stručném přehledu není možné zcela charakterizovat unikátní novost metod, 
všeobsahující hloubku originálních koncepcí a nepřekonatelných přístupů k léčení nejtěžších 
nemocí, jako je rakovina a infekce HIV, spolu s ukazováním způsobů, jak změnit kolektivní 
vědomí a zaměřit se na záchranu současné civilizace. 

Když jsem osobně doprovázel některé své pacienty do centra A. N. Petrova, měl jsem 
možnost přesvědčit se o vysoké účinnosti léčení nemocných onkologickými chorobami, 
ischemickou chorobou srdeční, arteriální hypertenzí, diabetem a jinými nemocemi. Proto 
s úspěchem doporučuji nemocným, aby hojně používali metodiky A. N. Petrova, které se 
nacházejí v jeho příručkách pod názvem „Strom života“. 

Na závěr považuji za svou povinnost zdůraznit, že učení A. N. Petrova „Strom života“ 
otevřelo nejjasnější stránku v staleté historii léčení a znamená počátek obrovského pokroku 
v medicíně. 

Z celé duše Vám přeji, aby v nejbližší budoucnosti Vámi byli nadšeni, byli na Vás hrdí a aby 
Vás milovali v Rusku všichni tak, jak Vás ctíme a milujeme my v Kijevě. 

S hlubokou úctou a vděčností I. Sacharčuk 
 


