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Český stát zaregistroval první léčitelskou náboženskou skupinu

Zdeněk Vojtíšek

S kolegou Milošem Mrázkem jsme se v představování nově registro-
vaných církví a náboženských společností podle zákona 3/2002 Sb. 
dostali do doby, kdy celkový počet registrovaných společenství byl 36 
(Dingir 2014/1).1 Od března loňského roku byla registrována ještě 
Církev Oáza, která tak zvýšila počet registrovaných neocharismatic-
kých církví na osm. Jako v pořadí 38. církev a náboženská společnost 
bylo na sklonku loňského roku registrováno Společenství Josefa Zezul-
ky, a to jako vůbec první náboženská společnost s léčitelskou agendou 
a s esoterickou naukou v duchu hnutí Nového věku (New Age). 

Český stát zaregistroval první léčitelskou náb

LÉČITELSKÁ 
CÍRKEV

Ing. Tomáš Pfeiffer (*1953) je pravdě-
podobně nejznámější český léčitel. Svůj 
věhlas získal hned na počátku 90. let 
díky „náskoku“ před ostatními léčite-
li jako žák a pokračovatel Josefa Zezul-
ky  (1912–1992), který měl před rokem 
1989 úspěch i při léčení představitelů ko-
munistického režimu. Pfeifferovi se tak 
podařilo vést několik pořadů v televizi 
(i té veřejnoprávní) a  léčit prostřednic-
tvím obrazovek. Svou popularitu využil 
k uspořádání velkolepé �inanční sbírky 
a z takto získaných prostředků �inanco-
val stavbu čtyřpatrového domu v cent-
ru Prahy, tzv. Biotronického 
centra sociální pomoci. Jako 
málokteré duchovní osob-
nosti se mu dodnes celkem 
daří naplnit sály kultur-
ních domů českých měst 
i střední velikosti.

Ve větší míře než jiní 
léčitelé se Zuzulka i Pfeif-
fer vždy zabývali i zakot-
vením své léčitelské praxe 
(tzv. bio troniky) v promyš-
leném, široce koncipova-

ném ná bo ženském systému. Na strán-
kách Dingiru byl tento systém Bytí již 
po psán2 a byl i zveřejněn výňatek z jed-
noho z Pfeifferových proroctví o roli čes-
kého národa a jeho mesiáše (tzv. přinaše-
če, Zezulky) ve vývoji lidstva těsně před 
příchodem světové katastrofy.3

Náboženský rozměr nově registro-
vaného léčitelského Společenství Jose-
fa Zezulky je zřetelný i v registračních 
ma teriálech,4 které Společenství před-
ložilo. Představuje se v nich jako „nábo-
ženská společnost nového typu pracují-
cí ku prospěchu celé biosféry“. Josef Ze-

zulka je uveden jako člo-
věk, který ve 33 letech na 
Velikonoce 1945 obdržel 
dar léčby a dar ducha, tedy 
schopnost „znát pravdu ži-
votního zákona“. Výsled-
kem daru ducha je „život-
ní �iloso�ie Bytí“ (léčitel-
ská bio tronika je součástí 
této �iloso�ie), tj. „novodo-
bé náboženské učení od-
povídající nastupující éře 
Vodnáře“.5 Ze zul kova prav-

da „je jen jedna a cesta k ní je možná“.6 
Tuto cestu prostředkuje Společenství Jo-
sefa Zezulky, jehož jediným duchovním 
je takzvaný sanátor, 7 tedy Tomáš Pfeif fer, 
„jediný pověřený pokračovatel přinaše-
če J. Zezulky“.8 Jeho funkce je doživotní 
a má za úkol jmenovat dalšího sanátora.9

Společenství ve svých materiálech 
zmiňuje i své duchovní obřady: požehná-
ní, pouť na horu Říp (každoročně v den 
Zezulkových narozenin 30. 3.), veřejnou 
modlitbu, žehnání manželským párům 
i křest nově narozených dětí.10 Soudní 
znalec v posudku správně uvádí, že ob-
řadem je vlastně už samotné předávání 
energie,11 základní úkon a obvyklá Pfeif-
ferova léčitelská metoda.
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Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., (*1963) je ve-
doucím katedry religionistiky na Husitské teologic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a šéfredakto-
rem časopisu Dingir.

Tomáš Pfeiffer.

z  d o m o v a

Biotronické centrum sociální pomoci (vpra-
vo) uvnitř bloku domů v Praze v Soukenické 
21. (Vlevo modlitebna Církve bratrské.)
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