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Již jsem psal v novinách Strom života o svém studiu ve Fondu Arkadije Petrova o tom, jak 

se mi otevřela jasnovidnost. Potom jsem přijel do Moskvy a znovu jsem se učil. A staly se nové 
zázraky, o nichž chci vyprávět. V naší skupině bylo několik lékařů, kandidátů a doktorů věd. 
A jasnovidnost se otevřela prakticky všem. Při poslední lekci druhého stupně se objevila jakási 
nevole, že nastal den loučení. Vždyť lidé, kteří se účastnili výuky, si začali být blízcí, i když 
jsem některé znal jen několik dní. Měl jsem takový pocit, že se s nimi znám věčnost. Všichni 
jsme byli v nebeské třídě jako v knize Stvoření světa, ve světě Stvořitelově. On stál mnohem 
výš. Stále byl naší výuce přítomen, to bylo vidět prostřednictvím jasnovidnosti. 

A najednou se jakoby z Božího prostoru objevili apoštolové, přistoupili ke každému z nás 
a věnovali nám dárky. Dmitriji Rudněvovi krystal z rubínu, lékaři anesteziologovi Sergeji 
Carenkovi přístroje založené na informačních technologiích, Taťjaně Ganže lyrické pero 
poezie, Parščikovovi kříž vyzdobený různobarevnými drahokamy. Zřejmě mu dali jako poslání 
léčitelství prostřednictvím ponaučení, sousedce sedící vedle dali malířský štětec pro uměleckou 
práci atd. Mně dali Světlo. Následně jsem se přesvědčil, že Světlo, které mi dali, bylo ze všech 
částí duhy, počínaje červeným – až k ultrafialovému, stříbřitému a bílému. Začal jsem používat 
dar, kterým mne obdařili. 

Když mne navštívili pacienti, nebo když se na mne obraceli lidé, abych jim poskytl 
konzultaci, nečekaně se objevily světelné proudy a začaly normalizovat a léčit. Aniž bych se 
dočkal žádosti lidí, dochází k jejich normalizaci. Zázraky se dějí i po absolvování seminářů 
o novotvorbě zubů. V průběhu rozhovoru a seznámení s metodou, kdy ještě vlastní aktivita 
nezačala, objevila se kmenová buňka, začala se dělit a naplňovala karkas zubního základu dříve 
připraveného zubu. Pocity probíhaly po nervech k příušní žláze, byla příchuť kovu nebo baterií. 
A až potom A. N. Petrov začal sám spouštět novotvorbu a posiloval určité aktivity slovním 
kódem JESŤ. Při naslouchání jakémukoli textu, včetně pohádky A.N.Petrova „Škola 
kouzelných znalostí“ pro dospělé i děti, ale také, když člověk čte jeho knihy, impulzy pokračují. 
Abych prováděl nebo spouštěl proces novotvorby u sebe doma, bylo dříve nezbytné vysvětlit 
pacientovi, co to znamená, uvést ho do problematiky, že je to možné při určitém naladění atd. 

Avšak byl případ, kdy se proces novotvorby spustil ihned. Bylo tomu tak se Žomart 
Maksutchan uly, rok narození 1977, s diagnózou sekundárně „scvrklá ledvina“ vlevo na základě 
levostranného refluxu močovodu, bolestivý syndrom. Maksutchan je nemocen od dětství a ať 
se obracel kamkoli, nic nepomáhalo. Byl velmi nervózní a snadno se rozčílil. A tu, když jsem 
použil technologie Stromu života, doslova za dvě minuty komunikace se objevila kmenová 
buňka z páteře a začala se dělit a naplňovat normální hologram zdravé levé ledviny. Pouze jsem 
podpořil impuls a provedl jsem celou technologickou proceduru. Vysvětluji mu, že Stvořitel 
mu pomáhá, a hned se spustil proces novotvorby. A on kývá hlavou, jako by všechno chápal, 
a tentokrát mu neruply nervy, choval se klidně a ani jednou se nerozhořčil, i když dříve byly 
případy, kdy se vyvedl z míry kvůli maličkosti. Všech sedm dní zářil a zaznamenával mnoho 
pozitivního. Bylo vidět, jak z něj září štěstí. 

Ještě dříve proběhl proces novotvorby u ženy z Astany, která zaujímá vysoké postavení ve 
vládě. Kvůli nádoru jí byla v 32 letech odstraněna děloha a nyní se poprvé obnovilo normální 
menstruační krvácení. Prostě vyprávím: proces novotvorby byl pravidelně podporován každý 
měsíc dva až tři dny. A to v jejích 52 letech. Nyní při použití nových technologií je novotvorba 
možná za pět měsíců. Myslím si, že dále se tyto termíny budou zkracovat na dva měsíce. 

12. 4. 2008 Arkadij Naumovič přijel do Alma-Aty a prováděl se žáky léčení. Setkání 
organizoval Fond pod vedením Alily-Jany Archipové. Díky tomuto setkání se mnozí dospělí 



i děti vyléčili. A. N. Petrov dal mocný impuls pro obnovu zdraví. Byli zde pacienti 
s diagnózami: dětská mozková obrna, leukémie, cukrovka, komplikovaná polyneuropatie, 
diabetická noha, trofické a nekrobiotické změny prstů na nohou. Mimochodem, v posledním 
případě hned po prvním setkání pacientovi začal silný průjem. Nyní jeho žena zaznamenává 
projevy příznaků obnovy prstů. Byl na prvním setkání, kde se ještě neprovádělo léčení, ale již 
tehdy pocítil vyzařování, které jde od Arkadije Naumoviče. Za účasti ve skupinové diagnostice 
a léčení jsme načerpali velmi mnohé pro svou léčitelskou praxi. Vždyť každý z nás má obrovské 
lékařské zkušenosti. Ale co si pomyslet, když před našima očima probíhalo vyléčení 
nemocných s chorobami krve, s onkologií, s nemocemi pohybového systému atd.? Pro některé 
z nich jsme používali léčebné metody distančně, a přitom jsme byli při výuce v Moskvě. Tak 
například byl spuštěn proces obnovy při diagnóze dysplazie kyčelního kloubu u děvčátka 
Ajžany – ta nyní běhá. Byl pozastaven proces gangrény. Tento nemocný dříve nevěřil, že je 
něco takového možné, ale nyní spí s knihou Stvoření světa v náruči. Díky informačním 
technologiím otěhotněla a porodila moje pacientka Alija: diagnóza – dvourohá děloha. 
V průběhu deseti let neotěhotněla. Nyní jsou její dcerce již dva roky. Léčitelstvím za pomoci 
informačních technologií se zabývají v našem městě již mnozí. A lékaři nechápou. Jak se to 
může dít? Ale proč by si nemohli přečíst knihy A. N. Petrova dokonce se zvláštním 
skepticismem a svárlivostí a potom zkusit něco podle nich udělat? Věřte mi, že se vám zadaří, 
protože úlohou lékaře je pokračovat v tématu: NE NEMOCEM, STÁRNUTÍ A UMÍRÁNÍ! 

Poznámka překladatele: Od roku 2012 tato škola neléčí, ale pouze vyučuje, jak si sám 
obnovit zdraví a poznat příčiny svých zdravotních potíží. 


