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Slovo úvodem 

Milí přátelé,

ve  snaze  porozumět  světu  jej  dělíme  ve  svém  zájmu  na  části.  Neměli  bychom  ale  připustit
zapomenutí  kteréhokoliv základního kamene jednoty světa.  Rozum a víra nejsou protivníci,  jen
rozdílné části jednoho celku. Vždyť jen člověk mdlého ducha zahrabává léčivé prameny které sám
může jednou potřebovat.

Váš 

Tomáš Pfeiffer
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  1. Základní údaje o profesní komoře Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky

Název:         Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky.

Zřizovatel: Společenství Josefa Zezulky, registrovaná náboženská společnost.

Sídlo:         Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00.  

IČO:         03941582.         

Statutární orgán: Tomáš Pfeiffer, sanátor.

Zápis v rejstříku:   rejstřík  evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR.

2. Poslání a činnost, hospodaření 

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky (dále též „Sanátor“) byl založen náboženskou společností
Společenství Josefa Zezulky zakládací listinou s účinností od 30. 3. 2015 jako evidovaná právnická
osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,  ve znění pozdějších
předpisů.

Posláním profesní komory Sanátor je :
- Ku prospěchu celku, generací současných i budoucích života pracovat v náboženské nauce životní
filosofii  Bytí  a její součásti biotronice tak,  jak je přinesl a ustavil  zakladatel  náboženské nauky
přinašeč Josef Zezulka, a uskutečnit a naplnit tak jeho odkaz.
-  Je  profesní  organizací  (komorou)  biotroniků  Josefa  Zezulky,  posláním  je  sdružovat,  školit,
vzdělávat a ustavovat do praxe adepty v biotronice Josefa Zezulky, garantovat odbornost biotroniků
ustavených v biotronice Josefa Zezulky,  navazujíc tak na činnost organizace SANÁTOR – svaz
biotroniků, vzniklé dne 13. 5. 1991.
- Posláním je též náboženskými duchovními obřady, duchovními setkáváními, duchovní službou,
modlitbou za uzdravení, biotronickým duchovním působením, mší, péčí o duchovní život, osvětou,
edukační  činností,  duchovní  pomocí  a  ostatními  duchovními  úkony  napomáhat  potřebným  při
oslabeních způsobených bioenergetickou nedostatečností.

Dne  30.  března  v Den  otevřeného  nebe  se  uskutečnilo  za  velkého  zájmu  veřejnosti  tradiční
slavnostní setkání u příležitosti slavnostního slibu posluchačů 1. stupně DUB – pouť na horu Říp
a den otevřených dveří v  domě  Biotronické  centrum  sociální  pomoci s doprovodným kulturním
programem. Tento den je Svazem biotroniků považován za nejvyšší duchovní svátek v roce. V tento
den vznikl a byla í oficiálně zahájena činnost právnické osoby Sanátor – svaz biotroniků Josefa
Zezulky.

Profesní komora Sanátor naplňovala vytyčené cíle a poslání, veškeré aktivity byly plně podřízeny
základnímu  úkolu  tak,  aby   potřebným  mohlo  být  pomáháno  a  široké  veřejnosti  mohla  být
předkládána životní filosofie Bytí a její součást biotronika přinesené přinašečem Josefem Zezulkou.
V domě  Biotronické  centrum  sociální  pomoci  se  během  roku  konala  pravidelná  setkávání
s potřebnými,  kterým  byla  poskytována  duchovní  pomoc,  modlitba  za  uzdravení,  biotronické
duchovní  působení.  Svaz  biotroniků  pracoval  na  přípravě  časopisu  BIOTRONIKA,  který  bude
vydáván  pod  záštitou  komory  Sanátor  a  náboženské  společnosti  Společenství  Josefa  Zezulky.
Veřejná prezentace byla prováděna  zejména v tisku, na internetu a dalších aktivitách spojených se
životní filosofií Bytí a její součástí biotronikou. Komora Sanátotr v předmětném období nevyvíjela



ekonomickou  činnost.  Během  roku  2015  nedošlo  ke  změně  zakládací  listiny  ani  ke  změně
statutárního orgánu.

3. Závěr

Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky děkuje všem za zájem a pomoc životní filosofii Bytí a její
součásti biotronice. 

V Praze dne 30. června 2016

Tomáš Pfeiffer
sanátor
žák a pověřený pokračovatel přinašeče Josefa Zezulky


