Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky
profesní komora
IČO: 03941582, Soukenická 1190/21, Praha
statutární zástupce: Tomáš Pfeiffer, sanátor
Výzkum
Zkušenosti účastníků s biotronickým duchovním působením metodou Biotronika Josefa Zezulky.

PREAMBULE
Tento výzkum vznikl jako součást iniciativy, jejíž snahou je přiblížit duchovní obor Biotronika Josefa Zezulky
širší i odborné veřejnosti. Cílem je představit tento obor jakožto ucelený systém, který má za sebou mnohaleté
vynikající výsledky, je si vědom svých možností a omezení a nabízí potenciál nejen v řešení řady zdravotních
obtíží, ale i jejich skutečné prevenci. Od poloviny 20. století Biotronika Josefa Zezulky v nezměněné podobě
prezentuje názory na jevy a příčinné souvislosti v oblasti zdraví, a tyto názory se nyní často zcela shodují se
současným vědeckým poznáním.
Existuje množství důkazů, které svědčí o blahodárném účinku biotronického duchovního působení. Důsledné
vyplnění dotazníku může v konečném důsledku napomoci otevřít cestu k vytvoření podmínek pro řádné
zkoumání oboru Biotronika Josefa Zezulky s cílem přinést všem co nejhodnotnější užitek.
Výzkum je prováděn mezi osobami, které jsou v pravidelném kontaktu s biotronickým duchovním působením
a duchovní službou konanou profesní komorou Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, jednající sanátorem.
Výzkum se týká výhradně biotronické duchovní služby a duchovního působení metodou Biotronika Josefa
Zezulky.

Dotazník pro účastníka výzkumu*
1.

Muž

Žena

(hodící se označte křížkem

)

2. Rok narození:

3. Diagnóza (případně obtíže), kvůli které jste absolvoval/a biotronické duchovní působení metodou
Biotronika Josefa Zezulky:

4. Vaše dosavadní léčba
Prosím uveďte všechny medicínské i nemedicínské léčby související s diagnózou (např. operace,
chemoterapie, u nemedicínských homeopatie, tradiční čínská medicína apod.):
Dosavadní léčba

Od kdy do kdy probíhala
(stačí přibližně)

Účinek léčby
(hodící se označte křížkem

Poznámka
)

(doplňující informace)

výrazné zlepšení
mírné zlepšení
1.

žádný účinek
mírné zhoršení
výrazné zhoršení
výrazné zlepšení
mírné zlepšení

2.

žádný účinek
mírné zhoršení
výrazné zhoršení
výrazné zlepšení
mírné zlepšení

3.

žádný účinek
mírné zhoršení
výrazné zhoršení

* Veškeré doplňující informace lze připojit jako zvláštní přílohu; např. lékařské zprávy či podrobný popis nemoci
a léčebných výsledků. Svými slovy rovněž můžete zhodnotit Vaši zkušenost.
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5. Biotronické duchovní působení metodou Biotronika Josefa Zezulky – prosím uveďte
a) Od kdy do kdy probíhalo:

……………………………………………………………………………………………............................................

b) Jaký účinek mělo podle Vašeho názoru biotronické
duchovní působení metodou Biotronika Josefa
Zezulky na Váš zdravotní stav?

výrazné zlepšení
mírné zlepšení
žádný účinek
(hodící se označte křížkem )
mírné zhoršení
výrazné zhoršení
……………………………………………………………………………………………............................................

c) Specifikujte blíže účinek biotronického duchovního působení metodou Biotronika Josefa Zezulky
(např. popište Váš zdravotní stav před zahájením a po ukončení biotronického duchovního působení):

6. V případě nádorového onemocnění uveďte prosím, zda dodržujete bez výjimky na 100% Zezulkovu
antikancerogenní dietu (hodící se označte křížkem ):
Ano
Ne
7. Můžete poskytnout lékařské zprávy před zahájením a po ukončení biotronického duchovního
působení metodou Biotronika Josefa Zezulky?
Seznam kopií poskytnuté lékařské dokumentace:

Souhlas účastníka výzkumu se zpracováním osobních a citlivých údajů
Jméno, příjmení:

.....................................................................................

Datum narození:

.....................................................................................

Bydliště:

.....................................................................................

Telefon, email:

.....................................................................................

V .............................................. dne ........................................

__________________________________________
vlastnoruční podpis
(u nezletilého jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce)

Souhlasím se zpracováním osobních a citlivých údajů, které jsem dobrovolně poskytl/a pro účely výzkumu Zkušenosti účastníků s biotronickým
duchovním působením metodou Biotronika Josefa Zezulky, realizovaného profesní komorou Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky,
Soukenická 21, Praha. Byl/a jsem poučen/a o právech dle zákona o ochraně osobních údajů.1) Souhlas se zpracováním uděluji profesní komoře
Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky dobrovolně, na dobu neurčitou, za účelem výše uvedeného výzkumu.
Děkujeme za vyplnění dotazníku, významně tím pomůžete výzkumu Zkušenosti účastníků s biotronickým duchovním působením metodou
Biotronika Josefa Zezulky, který realizuje profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, Soukenická 21, Praha.
1)

Poučení:
1. Zpracováním osobních a citlivých údajů se rozumí shromažďování osobních a citlivých údajů, jejich anonymizace, ukládání na nosiče informací, jejich
vyhledávání, používání, uchovávání, třídění a likvidace. Osobní a citlivé údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny,
nebudou bez souhlasu účastníka výzkumu poskytnuty třetím subjektům. Veškeré výstupy týkající se účastníků výzkumu budou prezentovány a zveřejňovány
anonymně. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, účastník výzkumu je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním písemnou formou.
2. Účastník výzkumu má právo na informace o zpracování svých osobních a citlivých údajů (tj. právo na přístup ke všem údajům o své osobě), a požádat subjekt
realizující výzkum o vysvětlení, pokud zjistil nebo se domnívá, že subjekt realizující výzkum provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování. Účastník výzkumu má právo požadovat, aby subjekt realizující výzkum odstranil takto vzniklý závadný stav, zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
3. Zpracování osobních a citlivých údajů sleduje filosofické a náboženské cíle v rámci oprávněné činnosti subjektu provádějícího výzkum a týká se osob, se
kterými je realizátor výzkumu v opakujícím se kontaktu souvisejícím s jeho činností.
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Příloha č. 1 k dotazníku účastníka výzkumu Zkušenosti účastníků s biotronickým duchovním působením
metodou Biotronika Josefa Zezulky.
Vaše jméno a příjmení: ………………………………………………………

__________________________________________
vlastnoruční podpis
(u nezletilého jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce)

3

4

