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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 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, wateriáni 

nebo pranariáni 

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 

uvnitř spojit, abychom  

poznali přetékající 

velikost jako Boží děti. 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
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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 s nami 2. časť 

nášho programu 

„Akahi: breatharián  

z Ekvádoru“ 

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Ahoj, 

mírumilovní diváci, 

vítejte v našem pořadu 

Mezi Mistrem a žáky. 

Dnes se navrátíme 

do malebné země Ekvádoru 

v Jižní Americe, 

abychom pokračovali 

s příběhem o umělcovi  

a tanečníkovi Akahim, 

Akahi žije bez jídla, 

po dobu uplynulých dvou let 

vyživován kosmickou  

energií nebo pránou. 

Minulý týden jsme objevili, 

že jeho cesta  

k breathariánství začala 

s upřímnou touhou 

pomoci lidstvu. 

V důsledku 

tohoto vznešeného ideálu 

Akahi změnil 

svůj stravovací návyk 

na stravu rostlinného původu 

nejdříve na vegetariánství, 

pak přešel na veganství,  

dále na syrovou stravu 

a potom na fruitariánství. 

Díky náhodnému setkání 

s přítelem breathariánem 

se Akahi 

vydal na osvobozující cestu, 

aby se stal 

nezávislým na jídle. 

Prošel jsem 21 denním  

procesem k brethariánství. 

Našel jsem uvnitř sebe 

vlastní pravdu. 

A tato pravda mi řekla, 

že jsem volný, 

že nepotřebuji k životu 

nic hmotného. 

Tato pravda mi řekla, 

že jediná věc, 

kterou musím v životě mít, 

je víra v lásku, 

v tuto nádhernou energii, 

která vytváří vše, co existuje 

v celém vesmíru. 

Jaké to bylo, když 

Akahi přecházel  

z fruitariánství  

na život bez jídla, 

zcela se spoléhající  

k přežití na 

kosmickou energii? 

Ve skutečnosti to byla 

neuvěřitelně velká víra. 

Na začátku to není  

tak snadné. 

Je to ohromná změna 

všeho. Je to, jako když 

měníte všechny své vzory, 

stejně jako všechny  

informace, které do vás 

společnost vložila. 

Jde to opravdu do hloubky 

- jde vám to do DNA. Abyste 

přeprogramovali svou DNA, 

musíte opravdu tvrdě čelit  

záležitostem, které se dějí 
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ve vašem životě. 

Pro mě bylo zvláštní 

a těžké porozumět, 

že mám schopnost 

sám se přeprogramovat. 

Akahi prošel očistným 

procesem, který byl pro něj 

na všech úrovních  

docela náročný. 

Mnoho emocí,  

které jsem měl uvnitř, 

začalo vycházet ven. 

Takže všechny tyto emoce, 

které nebyly šťastné, 

začaly ze mě vycházet. 

Bylo těžké vidět tyto 

emoce, které ze mě 

odcházely, protože 

jsem ty špatné emoce  

v tu chvíli  

také pociťoval; 

ale poznal jsem, že to byla 

část čištění, která  

ze mě odváděla tyto  

emoce ven. 

Také to zpochybnilo 

Akahiho důvěru v systém  

a způsob života, který 

mu byl od dětských let  

společností vštěpován. 

Totéž se dělo s mou myslí. 

Všechna tato silná 

přesvědčení, která jsem měl 

uvnitř... jako jsem třeba 

věřil, že k životu potřebuji  

jídlo. Věříval jsem, 

že existuje nemoc. 

Věříval jsem, že 

musím být starý. 

Věříval jsem, že  

musím zemřít. 

Uvědomil jsem si, že 

všechny tyto informace 

nejsou pravdivé. 

Podle mě smrt neexistuje, 

nemoc neexistuje. 

A mnoho životních potřeb 

vytvořených společností 

neexistuje. 

Takže když jsem se tomu 

octl tváří v tvář, bylo to jako 

lámání všech zažitých  

pravidel, lámání všech 

vnitřních vzorů. 

Bylo to něco velice silného, 

co mi skutečně měnilo 

život a co mi zevnitř 

všechno přetvářelo. 

Navzdory výzvám,  

které musel podstoupit 

při přechodu 

na život bez jídla, 

Akahi nebyl nikdy  

v lepší kondici. 

Cítil jsem, jak se mé tělo 

stává silnější. 

Každou chvíli jsem se cítil 

zdravější. 

Cítil jsem se skutečně 

zdravý, opravdu, ale opravdu 

zdravý. Mé tělo se naučilo 

mnohem pravidelněji dýchat. 

Každý dech 

je pro mě hluboký 

a tak má hruď roste. 

Celé mé tělo je jiné. 

Takže nyní se cítím 

skutečně dobře. Cítím, že  

mám perfektní tělo 

a cítím, že mám perfektní 

sebepoznání. 

Akahi je přesvědčen,  

že se lidstvo blíží 

k začátku epochy, 

kde může být  

v důsledku vyššího 

globálního vědomí 

jen naděje, láska a světlo. 

Vědomí naděje nové doby 

je na celé planetě. 
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Každý na této planetě 

nyní hledá něco lepšího, 

něco krásnějšího 

pro svůj život. 

A nyní mohu říct, 

že je to opravdu snadné, 

být volný od všeho 

ve společnosti. 

Po osobní zkušenosti 

přechodu na život bez jídla, 

Akahi vysvětloval,  

že aby se stal člověk 

breathariánem,  

existuje jen 

jeden požadavek. 

Jedinou věc, kterou byste 

měli mít, je víra: 

víru v sebe, 

víru, že to můžete udělat, 

víru, že jste někdo, 

kdo nemá žádná omezení 

a má silné přání 

z hloubi svého srdce. 

Kromě toho Akahi  

vysvětloval, že v podstatě 

máme všichni schopnost 

žít bez potřeby jídla. 

Víc než to, stát se 

breathariánem 

je opravdu snadné, 

nebo být osvobozen od jídla 

nebo se stát někým,  

kdo se rozpomene 

na vědomí. 

Za prvé, musím říct lidem, 

že nyní každý na planetě 

je breatharián. 

Vy všichni již jste 

breathariáni. 

Vy už jste živeni 

kosmickou energií, která 

proudí ze vzduchu. 

Nyní v tomto životě 

a v jiných životech 

jste byli také breathariáni, 

protože to je 

původní způsob  

získávání výživy –  

protože my nejsme 

jen fyzické bytosti, 

jsme těla ze světla. 

A jako tělo ze světla 

přijímáte také svou výživu 

ze zdroje světla. 

A tento světelný zdroj 

může léčit, může také 

pomoci vašemu tělu být 

v perfektním stavu. 

Pouze si vzpomeňte 

a přeneste tuto znalost 

do vašeho vědomí, 

že máte v každé sekundě 

spoustu energie. 

Každou sekundu máte  

pro sebe mnoho zdrojů 

a vy je musíte pouze 

přivést do svého života, 

aby uvnitř vás 

tato nádherná energie zesílila. 

Akahi vysvětlil, že  

tato znalost existuje  

a naše duše ji zná. 

Pouze potřebujeme 

uvolnit svou mysl, jak  

je to jen možné a naše 

tělo si vzpomene. 

Naše tělo všechny tyto 

záležitosti zná přesně. 

Starověká paměť 

našeho těla v naší duši 

zná všechny tyto znalosti, 

je to uvnitř nás. 

Jako tělo ze světla 

přijímáme tuto energii 

také ze světla. 

Takže když jste otevření 

vědomí, že nejste  

jen fyzická bytost,  

že máte tělo ze světla 

a vaše tělo ze světla 
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je spojeno se zdrojem. 

Uvědomíte si, 

že vaše duše, duch,  

je větší a silnější 

než vaše fyzické tělo. 

Když tedy živíte 

svou duši tímto světlem, 

vaše fyzické tělo 

to jen přijme  

a také se tím vyživuje. 

Myslím si,  

že schopnost být breatharián, 

je přirozená pro celé lidstvo. 

Podobně jako Giri Bala, 

breathariánka, která žila 

přes 50 let z prány 

v době, kdy se  

setkala s Yoganandou, 

Akahi připisoval 

schopnost lidstva žít bez 

jídla Bohu. 

Kdo vám dal schopnost 

žít bez jídla? 

Je to přirozená schopnost. 

Je to dar od Boha, 

protože to je pro každého  

na planetě  

něco přirozeného. 

Každý to může udělat. 

Podle Akahiho, 

žít jako bretharián 

je jako být ponořený 

do vesmírné lásky 

v každém jednotlivém 

okamžiku dne. 

Cítím, že moje cesta končí, 

cítím, že to, co jsem hledal, 

jsem již našel,  

takže již více nehledám. 

Cítím se opravdu šťastný 

s tím, co mám a jak žiji. 

A nyní si jen užívám 

tento nádherný stav 

vědomí, který je pokaždé 

stále rostoucí 

a dává mi další pocity. 

Je to, jako bych v tomto 

okamžiku zkoumal nový  

způsob, jak cítit lásku. 

Je to, jako bych právě našel 

opravdu významnou lásku. 

Milí diváci, 

oceňujeme 

vaši milou společnost 

u dnešní epizody pořadu 

Mezi Mistrem a žáky. 

Přidejte se k nám opět 

příští neděli u třetí části  

pořadu „Akahi  

– breatharián z Ekvádoru.“ 

Nyní zůstaňte prosím 

naladěni na Supreme Master 

Television a sledujte pořad 

Dobří lidé, dobrá práce, 

který následuje po 

Pozoruhodných zprávách. 

Ať jste vždy  

ponořeni v čistém 

oceánu lásky. 
 


