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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: 

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, 

jen se potřebujeme 
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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 4. časť zo 

4-dielneho seriálu s názvom 

“Jericho Sunfire: 

breatharián, 

osobný fitnes guru“ 

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Dobrý deň, 

vitajte pri sledovaní  

dnešnej epizódy z relácie 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Breathariáni, wateriáni,  

solariáni – 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 dietetička 

Dr. Barbara Moore, 

a mnoho jiných. 

Dnes pokračujeme v našem 

seriálu a seznámíme se 

s jiným breathariánem, 

Jerichem Sunfirem, osobním 

fitnessovým 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. 

Během rozhovoru 

s korespondentem 

Supreme Master Television 

Jericho vysvětloval změnu, 

kterou podstupovalo 

jeho tělo,  

když přestal jíst. 

Jak dlouho vám trvalo, 

než jste prošel fyzickými 

změnami poté, co jste se stal 

breathariánem? 

Mohl bych říct 2 až 3 týdny, 

a potom 

to bylo doslova žít život. 

Myslím, stále procházíte 

menšími změnami, 

ale na tyhle dáváte větší   

pozor asi během 2 až 3 týdnů. 

A během těchto 2 až 3 týdnů 
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je to nepohodlné. 

Není to pohodlný čas. 

Jakými fyzickými změnami 

jste procházel? 

Vše bylo vnitřní 

a vše bylo v nitru, 

můj trup – smršťování, 

orgány měnící svůj účel 

a použití pro různé věci. 

Na co speciálně 

byly užívány, 

nejsem si příliš jist, ale 

vím, že se věci měnily 

drasticky. 

Jak jsem řekl, 

tělo se vždycky 

chce vrátit zpět 

do původního stavu. 

Což podle mě  

vytvářelo smysl mít 

mnohem lehčí tělo. 

Je to jako cítit 

zdroj energie, 

jako generátor 

ve vašem trupu,  

který vytváří nesmírné  

množství energie. 

Bylo to podivné, 

mít lehčí fyzické tělo 

nebo mít pocit 

fyzicky lehčího těla, 

byly chvíle, kdy jsem vstal 

a byl jsem jako mimo, 

ne proto, že jsem měl závrať 

nebo tak, 

ale prostě proto, že  

moje síla si podmaňovala 

mé fyzicky lehčí tělo  

a já se mohl 

překompenzovat. 

Takže byla chvíle, 

kdy jsem opravdu musel 

použít svůj lepší úsudek  

úplně znovu. 

Bylo to jako  

znovu se naučit chodit, 

znovu se naučit, jak vstát, 

jak znovu běhat, 

a to byla pravděpodobně 

nejpodivnější změna. 

Byly překážky 

v překonávání 

těchto změn 

a jak jste se vyrovnal 

se změnami? 

V podstatě to bylo spojeno 

s malou úzkostí, 

která s tím přicházela, 

protože, jak jsem řekl, 

vstáváte 

a najednou 

hledáte sám sebe, 

nakláníte se příliš rychle 

nebo překračujete při vaši 

chůzi a jdete opravdu  

legračně. Na začátku 

je váš odhad  

úplně mimo 

a přistihl jsem se, že se ptám, 

“Jsem to já, je to můj mozek? 

O co tady jde?” 

A to bylo zrovna to, že jsem  

musel vypořádat s 

používáním nové postavy, 

nového těla. 

Jako profesionální 

osobní fitnessový trenér, 

odpovídal Jericho 

na některé naše otázky 

o budování svalové hmoty 

jako breatharián 

Můžete budovat svalovinu 

při breathariánské stravě? 

Řekl bych ano, 

ladíte ji, snadno a lehce. 

Také věřím, že obzvláště, 

když jste breatharián. 

Když nemáte nic v cestě 

- žádné překážky, 

žádné rozptylování, 
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nic netrávíte 

- vaše tělo 

může ve skutečnosti dělat 

co má dělat, 

a vydávat, co se předpokládá, 

že by mělo dělat  

a někdy je to pocit,  

jako že mám více tekutin,  

protože vše jen plyne, 

plyne; 

tělo dává mému systému, 

co potřebuje. 

Takže ano, mohl bych říci, 

že ve skutečnosti můžete 

dvojnásobně snadněji při  

breathariánství vyladit  

a dosáhnout dobré 

svalové postavy. 

Takže máte spoustu 

energie jako breatharián, 

dokonce na cvičení? 

Nazval bych to vitalitou 

nebo mít se dobře. 

Zcela věřím, že vitalita 

přichází z nitra, 

jako z vašeho  

pupku,  

nebo pod vašim pupkem, 

a tam cítím svou energii. 

Ano, řekl bych, že mám  

fantastické množství vitality. 

Možná to je energie. 

Prosím, zůstaňte naladěni 

na Supreme Master 

Television. 

Pořad Mezi Mistrem a žáky 

bude zpět 

za chvíli. 

Vítejte zpět v dnešním 

dílu pořadu 

Mezi Mistrem a žáky. 

Pokračujme 

s charakteristikou 

„Jericha Sunfira 

- breathariána, osobního 

fitnessového trenéra.“ 

Jaký má vliv 

fruitarián a žití bez jídla 

na životní prostředí? 

Jericho sdílel některé své 

myšlenky ze svého 

eko-šetrného životního stylu. 

Myslíte, že být 

breathariánem nebo dokonce 

fruitariánem by mohlo mít 

příznivý vliv na stav světa? 

Samozřejmě. 

Řekněte nám jaký. 

Dovedete si představit 

zmenšení odpadu, 

obalů? 

Dovedete si představit 

kolik energie byste měli 

jen na žití? 

Máte-li obal, který je 

šetrný k životnímu prostředí, 

i tak se musíte  

toho obalu zbavit. 

Stále musíte 

ten obal dělat. 

A s fruitariánstvím máte 

jenom zkompostujete to, 

co nesníte, 

co nepotřebujete. 

Máte celoživotní dodávky 

jídla zdarma, 

stačí recyklovat. 

Sít a sadit semena. 
 


