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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. 

Dnešnú reláciu 

Medzi Majstrom a žiakmi – 

„Camila Castillos: 

breathariánka, umelkyňa 

 a tanečníčka“ –  

vysielame 

v španielčine 

s titulkami v arabčine, 

aulačtine (vietnamčine), 

bulharčine, čínštine, 

česko-slovensky, angličtine, 

francúzštine, nemčine, 

hindčine, maďarčine, 

indonézštine, taliančine, 

japončine, kórejčine, 

malajčine, mongolčine, 

perzštine, poľštine, 

portugalčine, pandžábštine, 

ruštine, španielčine 

a thajčine. 

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. 
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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 

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 program 

„Camila Castillos: 

breathariánka, umelkyňa  

a tanečníčka“ v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Vítejte šlechetní diváci. 

V dnešní epizodě 

se vrátíme na nádherný 

venkov Jižní Ameriky 

do Ekvádoru, abychom se 

seznámili s tanečnicí a 

umělkyní, breathariánkou,  

která se jmenuje Camila 

Castillos. Camila je také 

milovanou manželkou  

breathariána Akahiho. 

Podobně jako její manžel, 

je Camila nezávislá na jídle 

přibližně asi dva roky. 

Jako pár mnoho 

věcí sdílíte,  

ale jste také jednotlivci. 

A tak naše cesta,  

kterou sdílíme, 

je společná a jednotná, 

ale také oba 

cítíme různé věci  

a prožíváme odlišně 

záležitosti v tomto životě, 

který společně sdílíme. 

Pokud jde o proces 

breathariánství, který 

sdílíme, to bylo něco, 

co nebylo vyřčeno. 

Neměli jsme potřebu 

si sednout a říct: 

„Oukej, ty chceš dělat tohle, 

já chci dělat toto,“ 

bylo to něco, co 

přirozeně padlo na místo. 

Oba jsme byli dlouhou dobu  

vegetariáni a pak přirozeně, 

jako pár, který spolu žije,  

jen postoupí změnu,  

která přirozeně nastane. 

A takto jsme poznali  

tento breathariánský proces. 

Vybrali jsme si společně  

proces breathariánství 

na 21 dnů. 

Mají pět let šťastné  

manželství, pracují společně 

jako umělci 

a společně sdílí 

breathariánský životní styl. 

Žijeme velmi jednoduchý, 

velmi šťastný,  
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velmi pokorný život. 

Potkali jsme jeden druhého,  

protože jsme oba umělci. 

A v ten moment si myslím, 

že jsme oba cítili,  

že něco hledáme 

a když jsme se sešli, 

všechny tyto věci 

začaly dopadat na místo. 

A žití v našem  

společném životě 

bylo jedno velké učení 

a společně jsme hodně 

vzrostli. 

Detství Camily se  

točilo kolem  

její milující rodiny. 

Vyrůstala jako každý 

mladý Američan –  

nezávislá a sebevědomá. 

Nikdy jí nepřišla 

na mysl myšlenka  

na život bez jídla. 

Na rozdíl od breathariánů 

jako Svatá Kateřina ze Sieny, 

Svatý Nicholas z Flüe 

nebo Mistryně Fu Hui, 

kterým již od dětství 

z oddanosti k Bohu vyplynul 

způsob života 

nezávislý na jídle, 

Camila neměla žádnou 

zkušenost z božského 

volání, které by ji nutilo 

vzdát se jídla jako 

formy askeze. 

Její dětství bylo 

obyčejně šťastné. 

Narodila jsem se v Kalifornii, 

otec Herbert Michael 

a matka Christina Elizabeth. 

Otec je ze Salvadoru 

a matka je Irka, 

jsem míšenec těch dvou. 

Je mi 23 let, 

moje dospívání bylo velmi  

dobré, velmi dobré. 

Prožila jsem velmi šťastný 

čas s mou rodinou. 

Mám bratra Miguela 

a sestru Sierru. 

Mí rodiče nás vždy učili 

pracovat, abychom našli 

vlastní cestu v životě 

a našli cestu,  

která nás učiní šťastnými. 

Prosím zůstaňte naladěni na 

/Supreme Master Television. 

Pořad Mezi Mistrem a žáky 

bude za chvíli pokračovat 

s naším představováním 

„Camily Castillos, 

breathariánky 

umělkyně a tanečnice.“ 

Vítejte zpět v dnešní 

epizodě pořadu 

Mezi Mistrem a žáky. 

Pokračujme s programem 

Camila Castillos, 

breathariánka, 

umělkyně a tanečnice.“ 

Ačkoli byla mladá a 

odkázaná sama na sebe, 

Camila si tvořila vlastní cestu 

k dosažení svých cílů a snů. 

V době, kdy jsem byla mladá,  

jsem si vždy našla  

různé záležitosti k činnosti, 

abych si pro sebe vydělala  

trochu peněz a ušetřila, 

protože jsem věděla, že  

jednoho dne chci cestovat. 

Vždycky jsem chtěla jít ven 

z toho, co jsem znala,  

a učit se nové věci  

na různých místech. 

Mám bezvadnou rodinu, 

vždycky jsem mohla říci, 

že má rodiny 

byla vždycky skvělá. 
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Moji rodiče nás učili víře. 

Moje matka mě určitě 

naučila věřit v něco, 

co do mého života přijde 

z něčeho velkého, 

nicméně, jsem tomu  

dala jméno – 

zdalipak to byl Bůh 

nebo to bylo cokoli – 

vždy mi vštěpovala, 

že víra je něco většího. 

Možná, že božské vnitřní 

volání  

bylo velmi důvtipné, 

nebo to byl možná osud, 

který ji nakonec vedl 

k soucitnějšímu 

životnímu stylu. 

Pro Camilu byla změna  

na rostlinnou bezmasou 

stravu stejně přirozená 

jako dýchání vzduchu. 

Když jsem byla v pubertě, 

rozhodla jsem se 

stát se vegetariánkou, 

a to byl první krok, 

který jsem udělala 

k otevření nových dveří 

pro mě do nového  

stavu života. 

V rodině jsme vždy 

jedli maso,  

ale přišel okamžik, 

kdy jsem cítila, že nechci 

být více součástí této záhuby, 

a tak jsem vegetariánkou 

asi tak 6 let. 

A na této cestě  

jsem se v jednom bodě 

stala také vegankou, nejedla 

jsem žádné živočišné 

produkty. Pak jsem přešla 

jen na syrové potraviny. 

Ovoce a zeleninu, 

ale vše jen v syrovém stavu, 

a pak měsíce později 

jsem se stala breathariánkou 

a skutečně jsem se dostala 

do tohoto stavu bytí, 

pila jsem opravdu jen šťávy 

a jedla trochu ovoce. 

Přestože si toho Camila 

nebyla v tom čase vědomá, 

byl to přirozený vývoj 

v jejím životě vedoucí 

do stavu nezávislosti na jídle, 

v mnoha aspektech 

zrcadlící mudrce a světce. 

„Nezabiješ“ 

je jedno 

z přikázání všech 

osvícených Mistrů 

a duchovních praktikujících 

– Krišna, Ježíš Kristus, 

Šákjamuni Buddha, 

Prorok Mohamed, 

mír s ním, 

Guru Nának,  

Mistr Kabír 

Mistři džinizmu 

a Mistři Sikhizmu, 

mimo jiné – dodržované 

od starověku,  

aby dosáhli pokroku 

na své duchovní cestě 

a stali se bližší Bohu 

nebo Boží síle. 

Toto pravidlo nebo 

přikázání odráží 

jednotu všeho stvoření. 

Dále úcta k životu, 

soucit ke všem bytostem, 

žít a nechat žít – 

jsou charakteristickým 

znakem pravého 

a vznešeného lidského bytí, 

bytí, které bylo vytvořeno 

k obrazu Božímu. 

Dokonce i stát se  

breathariánkou bylo pro  
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Camilu přirozeným  

procesem. Nehledala to, 

když byl pravý čas, 

kdy dosáhla správného 

stavu mysli, 

příležitost zaklepala na dveře. 

Byl tam někdo, kdo 

ovlivnil váš způsob myšlení, 

kdo způsobil, 

že jste se rozhodla 

žít nezávisle na jídle? 

Ano. 

Když jsme bydleli v Bolívii, 

jednoho dne přišla do našeho 

domu jedna žena 

a zaklepala na dveře a řekla: 

„Hledám místo, 

kde bych mohla realizovat 

svůj proces breathariánství. 

Chci dělat 21-denní proces 

a toto místo kde žijete, 

je nádherné. 

Existuje nějaká možnost, 

že bych to tady mohla  

absolvovat? Já jsem o tom 

slyšela již dříve, 

že existují lidé,  

kteří to dělají, a že se to děje. 

Ale ona přišla a doslova  

zaklepala na dveře  

a tak jsem si v tu chvíli řekla: 

„Dobrá, to se musí 

dít z nějakého důvodu.“ 

Sledujte nás opäť  

budúcu nedeľu v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi 

a spoznajte bližšie 

Camillinu cestu 

k breathariánstvu. 
 


