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Táto relácia 

pojednáva o možnostiach 

breathariánstva, 

teda života bez jedenia jedla, 

no nie je to kompletný návod. 

V záujme vašej bezpečnosti, 

nepokúšajte sa prosím 

prestať jesť bez náležitého 

odborného vedenia. 

V záujme vašej bezpečnosti, 

nepokúšajte sa prosím 

prestať jesť bez náležitého 

odborného vedenia. 

V písmech je lidské tělo 

často uváděno jako 

chrám Boží. 

Ano, je to docela 

neobvyklé privilegium 

pro jakoukoli duši, dosáhnout 

tohoto posvátného příbytku, 

těchto Božských domů, 

je to opravdu požehnání 

být znovuzrozen  

jako lidská bytost.  

Při několika 

příležitostech Nejvyšší 

Mistryně Ching Hai  

mluvila o vzácnosti 

tohoto jevu. 

Být reinkarnován 

do lidského světa je těžké. 

Musíte mít dost 

lidských kvalit. 

Musíte mít 

spříznění s rodiči 

a se společností, 

s lidmi okolo, se kterými jste 

se narodili. 

Velmi obtížné. 

Potřebujete nějaké zásluhy, 

abyste byli lidskou bytostí. 

Museli jste udělat 

v minulosti něco dobrého, 

abyste se mohli  

narodit jako člověk. 

Jako živý chrám Boží 

je lidské tělo 

plně vybaveno 

podivuhodnými zázraky, 

které mohou být probuzeny 

u těch, kteří jsou  

duchovně uvědomělí 

a mají úplnou víru  

ve Stvořitele všeho života. 

Inedia, latinský výraz 

pro “hladovění” 

je lidská schopnost 

žití bez jídla. 

Od nepaměti vždycky 

existovali jednotlivci, 

kteří dokázali 

přežívat z prány, 

nebo z životadárné 

životní síly. 

Díky požehnání  

Prozřetelnosti, inediaté, lidé, 

kteří provozují životní 

styl bez jídla,  

mohou čerpat  

na svou výživu 

energii z přírody: 

Alebo zo vzduchu, 

žijú z čchi, 

zo zeme alebo z lesa, 

zo slnka a vzduchu. 

Využívajú toto všetko. 

Alebo žijú z lásky. 

Len z viery. 

Tito jednotlivci jsou známí 

jako breathariáni, 

solariáni nebo wateriáni 

a pocházejí ze všech 

oblastí života, z různých 

kultur a všech koutů 

světa. 

Vskutku možnosti 

a zázraky v tomto životě, 

které nám náš laskavý 

Stvořitel určil, 

jsou nekonečné, 
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jen se potřebujeme 

uvnitř spojit, abychom  

poznali přetékající 

velikost jako Boží děti. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 

nám láskyplně doporučila 

týdenní seriály na 

Supreme Master Television, 

aby nám představily 

tyto jednotlivce 

z minulosti a současnosti, 

kteří si vybrali na Zemi 

žít bez jídla. 

Možná vás budou jejich 

duchovní příběhy fascinovat, 

možná se vaše srdce otevřou 

a rozšíří se vám obzory. 

Pozývame vás teraz 

sledovať 2. časť zo 

4-dielneho seriálu s názvom 

“Jericho Sunfire: 

breatharián, 

osobný fitnes guru“ 

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Zdravíme vás, šťastní diváci, 

vitajte pri sledovaní  

dnešnej epizódy z relácie 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Breathariáni, solariáni, 

wateriáni – lidé, 

kteří nepotřebují potravu 

k přežití – vždy existovali  

v lidské historii. 

V několika minulých  

měsících jsme vám 

některé pozoruhodné  

jednotlivce představili 

- breatharián  

Svatý Nicholas z Flüe, 

breathariánka stigmatistka 

Louise Lateau, 

waterián hospodář 

Phan Tấn Lộc, 

breathariánská dietetistka 

Dr. Barbara Moore, 

a mnoho jiných. 

Dnes pokračujeme v našem 

seriálu a seznámíme se 

s jiným breathariánem, 

Jerichem Sunfirem, osobním 

fitnesovým trenérem. 

Jericho Sunfire je 

bývalý profesionální 

ragbyový hráč, který 

hrál pro Oldham Ragby 

Ligu fotbalového klubu 

a v Londýnském Crusaders 

ve Velké Británii. 

V šestém roce své 

profesionální ragbyové  

kariéry se Jericho rozhodl  

změnit povolání 

a dělat to, co umí 

nejlépe – pracovat 

jako profesionální osobní  

fitnessový trenér. 

Po letech,  

kdy byl frutariánem, 

liquidariánem a wateriánem 

se přikláněl směrem 

k breathariánství. 

Jericho se svěřil 

zpravodaji Supreme Master 

Television, 

jak přešel  

z pravidelné stravy 

a stal se frutariánem 

a liquidariánem. 

Takže kdy jste 

původně začal  

přestávat s pravidelnou 

západní stravou? 

Myslím v roce 1994, 

Je to teď opravdu zběžné  

datum, protože 

je to už tak dlouho, 

ale myslím kolem 1994. 

Bylo to možná  

rok nebo dva poté, co jsem 
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skončil hrát ragby. 

Začal jsem studovat, 

chtěl jsem být 

grafickým návrhářem. 

A jednoho dne jsem se  

po probuzení cítil opravdu 

špatně – řekl bych nejhůře - 

za několik let. 

A když se na to podívám  

zpátky, mohu jen říci, 

že jsem se vždycky cítil 

zle. Vždycky. Ale jednoho 

dne jsem se probudil a 

nedávalo to smysl. 

Nedávalo to smysl, 

že jsem se cítil tak špatně. 

Stal jsem se tak citlivý 

na skutečnost, že se cítím zle, 

mohl jsem slyšet své sípání, 

když jsem dýchal. 

Cítil jsem, že se mi můj  

hrudník stal tak těžký. 

Protože všechny odpady 

se právě hromadily 

a hromadily a bylo to jako 

zablokování mých plic, atd. 

Moje myšlení bylo netečné, 

byl jsem vždy v depresi,  

prostě to nemělo smysl. 

Den poté, 

jsem se rozhodl, že pokud 

sním ještě jedno sousto  

vařeného jídla, 

pudu zvracet. 

A současně jsem měl 

silný intuitivní sklon 

 k ovoci – pamatuji si do 

dodnes – byla to manga, 

dvě manga, meloun 

a hrozen vína, 

zelené víno 

a nevysušené fíky, 

co jsem vyšel ven  

vrátil se z obchodu. 

Byl to obrovský indiánský 

obchod, jeden z těch 

obchodů, kde můžete  

dostat ovoce z celého  

světa a jen si to užít. 

A to, co jsem udělal bylo, 

že jsem se vrátil domů 

a prostě jsem ty věci trhal. 

Bylo to, jako nadýchat se 

čerstvého vzduchu, 

opravdu bylo! 

A tak velmi jsem si to užil, 

protože jsem skutečně 

poté mohl dýchat. 

Ve skutečnosti jsem 

potom měl energii 

a mohl opravdu myslet. 

Tak jak jsem řekl, 

velmi jsem si to užil, 

udělal jsem to samé 

příští den. 

Totéž a ten samý efekt. 

Miloval jsem to. 

Bylo to pro mě 

jako najít Svatý grál. 

Bylo to jako najít 

chybějící puzzle, které jsem 

hledal tak dlouho, 

jako když najdete 

klíč, který otevřel ty  

odemčené dveře, ten ztracený 

na otevření dveří. 

Od té doby Jericho 

úplně přestal jíst maso 

a vařené potraviny 

a prostě žil z ovoce. 

Jednoho dne jste prostě  

od toho upustil 

a stal se vitariánem, 

fruitariánem. 

Stal jsem se frutariánem. 

A mé ego by vám řeklo 

ano, udělal jsem okamžitou 

změnu. 

Nezajímal jsem se o nic 

dalšího, 
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striktně o frutariánství. 

A bylo to vyloženě ovoce - 

žádné oříšky, žádné semena, 

žádná voda, žádná zelenina, 

jen ovoce. 

Jen jsem si řekl: „Hele, 

jestli existují vegetariáni, 

tak ze mě bude 

„fruitarián“, 

když jím jen ovoce.“ 

A čestně jsem věřil, 

že mohu jíst jen ovoce 

po zbytek svého života. 

Neměl jsem žádné obavy, 

žádnou představu strachu, 

žádný pojem pochyb, 

žádnou představu, že bych 

mohl onemocnět, 

dostat anorexii 

nebo něco takového. 

V podstatě to bylo tak, 

jak jsem začal. 

Nyní to dělám 10 let 

přibližně 10 let, 

zhruba 8-10 let. 

Jelikož v té době nemohl najít 

nějaké informace 

na internetu 

nebo podpůrné skupiny 

pro vitariány nebo 

fruitariány, 

Jericho se sám učil, 

jak zůstat duševně a fyzicky 

v dobré kondici 

s fruitariánskou stravou. 

V podstatě jsem se musel 

sám učit po krocích. 

Učil jsem se 

o čištění, učil jsem se 

o detoxikaci, 

učil jsem se o emocionálním 

pročišťování a jak  

velmi intenzivní může být. 

V podstatě jsem měl 

digitální fotoaparát 

a jednou jsem se dostal  

do bodu, kdy se všechno 

změnilo. 

Protože jsem začal  

zaznamenávat fotky, 

začal jsem zaznamenávat 

mou váhu, velikost, 

začal jsem nahrávat videa, 

cvičení, která jsem dělal, 

a takové záležitosti. 

A to byl okamžik, kdy 

se věci opravdu změnily. 

Když se zeptáte nějakého 

guru v syrovém hnutí 

a řeknou vám, že když jdete 

skrz svou detoxikaci, 

jenom tak posedávejte, 

zůstaňte v posteli, 

necvičte, 

a vydržte to. 

Proto jsem se cítil hůře, 

a tak jsem se rozhodl  

jednoho dne jít do toho 

a dostat se zpět do formy, 

dát se zpět do pořádku, 

přestat hrát oběť, 

přestat být depresivní, 

prostě, aby věci zase běžely. 

To je to, co jsem udělal. 

Jak jsem řekl, 

vzal jsem digitální fotoaparát 

a začal jsem se z toho 

dostávat a učit se pokročilá 

cvičení, o kterých 

jsem věděl, že je mám uvnitř, 

které můžu dokázat. 

A pak jsem se začal postit. 

Znovu, jak jsem řekl, 

tehdy se věci začaly  

měnit ve smyslu, že 

jsem byl fruitariánem. 

Prosím, zůstaňte naladěni 

na Supreme Master 

Television. 

Pořad Mezi Mistrem a žáky 
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bude za chvíli pokračovat. 

Vítejte zpět v dnešním  

pořadu Mezi Mistrem a žáky. 

Pokračujme 

s představováním  

„Jericho Sunfire: 

breathariána, osobního 

fitnessového trenéra. 

Z fruitariána Jericho 

přešel na liquidariána, 

přežívající na ovocných 

šťávách. 

Postupně přežíval 

jen z vody 

a časem bral jen tu a tam 

několik doušků vody. 

Pak jsem udělal skok, 

neočekávaný skok 

do liquidariánství, 

které bylo velmi 

jemnou záležitostí, protože 

co se stalo, bylo 

nakonec po letech, myslím  

tak asi po třech letech, 

když se na to dívám zpět, 

všiml jsem si, že množství 

šťávy a ovoce, 

které jsem jedl, 

se měnilo. 

Množství šťávy, 

které jsem měl,  

se snižovalo 

a ovoce, které jsem měl, 

se změnilo do stádia, 

kdy jsem byl na jaře a v létě 

jen na pomerančích, 

na podzim na grapefruitech  

a taky vodní meloun v létě. 

Pak jsem dosáhl stádia, 

že jsem měl jen pomeranče 

na podzim,v zimě, na jaře 

a vodní meloun v létě. 

Pak jsem byl po celou dobu,  

po celý rok jen na 

pomerančích, asi tak rok a 

pak minulý rok jen na vodě. 

Vůbec žádné ovoce, 

jen voda? 

Vůbec žádné ovoce, jen voda. 

A pak dokonce, bylo to, 

zdá se velmi krátké 

období a dosáhl stavu,  

kdy jsem měl asi jen, 

jen tu a tam 

několik doušků během dne. 

A pak dokonce, 

se mi zdálo, 

že důvodem pro to  

byla úzkost. 

Pro Jericha bylo přirozené 

v tomto stavu 

experimentovat 

s breathariánstvím,  

spoléhající se na kosmickou 

energii pro přežití. 

Pak jste přešel 

od wateriánství 

na breathariánství? 

Ano. 

A zase jsem fušoval 

do breathariánství, 

když jsem byl liquidarián 

a tentokrát jsem fušoval 

ve skutečnosti ještě více, 

a pak ještě více během 

posledních šest měsíců, 

kdy jsem byl waterián, 

s breathariánstvím jsem  

se skutečně cítil dobře, 

Vlastně se mi to dařilo. 

Ve skutečnosti 

jsem si začal myslet:  

„ Dobrá, počkej minutku, 

může na tom něco být.“ 

Dělám to s vřelou intenzitou 

provozní teplotou, 

druh intenzivní, provozní 

teploty, o které si 

pomyslíte, že můžete 

vypít oceán,  
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myslíte, že 

potřebujete vypít oceán, 

abyste se ochladily. 

Existují takové druhy 

úzkostí 

a podmínek, kterými se  

musíme zabývat, 

protože, když se na to  

podíváte, jdete do jakékoli 

fitnessové třídy, co vidíte? 

Lidé tam cvičí a 

mají své láhve 

s ledem, 

tyto velké 1,5 litrové láhve 

s dobrou kondenzací 

a naše celá aklimatizace je, 

během cvičení 

nebo po cvičení, 

potřebujeme se napít. 

A jako bývalý ragbyový  

hráč, který přijel k nám  

domů, příliš silný. 

Tak jsem se musel 

vypořádat s takovými věcmi, 

nebylo to snadné. 

Ale udělal jste pokrok. 

(Ano.) 

Nebyl to jen jeden krok. 

Byl to vývoj. 

To byl. To byl. 

A řeknu vám rovnou, 

je to nádhera. 

Ale jak jsem řekl, našel jsem 

to, našel jsem celý způsob. 

A teď, během minulého roku 

jsem byl docela tvrdý 

breatharián, 

kromě doby čištění. 

Byly doby, kdy jsem věřil, 

že potřebuji čištění, 

vyčistit se, 

tak jsem to dělal. 

Takže nikdo nemůže 

opravdu projít procesem 

evoluce bez detoxikace 

a čištění, nemohou jít  

jen na žití z vody? 

Pro mě to byl můj pád, 

to bylo místo, kde jsem to 

vždy zpackal, když jsem  

zkoušel žít bez vody. 

V průběhu let to šlo 

snadněji, ale jak jsem řekl, 

učil jsem se těžce,  

těžce jsem se aklimatizoval, 

musel jsem se učit. 

Ustalování, které zažíváme,  

když žijeme bez vody, 

protože v podstatě 

už být bez jídla nebo ovoce 

je dost těžká představa 

pro každého. 

Myslím, představte si, 

že by vám někdo dnes řekl, 

že od této chvíle nebudete 

už nikdy jíst 

žádné další jídlo. 

Toto sdělení obyčejně 

každému přivodí obavy. 

Takže pro mě být bez vody, 

nebo pomyslet na to, 

bylo jako vrchol v tom 

nechat něco jít, 

a já jsem bojoval 

ze všech sil. 
 


