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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 
(pranariáni nebo inediaté), 
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 
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 
s nami sledovať 2.časť 
3-dielneho seriálu: 
„Camila a Akahi: 
budúci 
breathariánski rodičia,“ 
v relácii 
Medzi Majstrom a žiakmi. 
 
Po zanechání 
fyzického jídla 
a skoro po tři roky 
života z prány 
Camila a Akahi 
očekávají přírůstek 
do své šťastné rodiny. 
A jelikož je to první 
dítě počaté v čase žití 
z prány 
a které je vyživováno 
z prány, mladí nastávající 
rodiče se svěří 
Supreme Master 
Television 
se svým radostným zážitkem. 
Vypadáte velmi zářivá, 
velmi krásná. 
Budoucí rodiče, že? 
Blahopřeji! 
(Děkuji) 
Nacházíte se v jedinečném 
unikátním stavu 
pránického bytí, 
je to opravdu krásné , 
absolutní tvorba 
vesmíru. 
Přátelé, pojďme nyní 
hovořit o vašich vlastních 
pocitech každého z vás, 
nebo, co jste pocítili, 
když jste se dozvěděli, 
že budete rodiči. 
Pro mě to bylo jako by 
radostné slunce 
vstoupilo do mého bytí 
a samozřejmě se projevuje 
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v celém mém bytí. 
Jsem velmi šťasten, že jsem 
částí božího spolutvoření. 
Jsem šťastný, že mohu 
žít tímto způsobem s tímto 
krásným pocitem lásky, pro 
mě tak novým a neznámým. 
Není to emocionální? 
Tak vzrušený, 
když jsem se dozvěděl, že 
„ano, je to skutečnost“! 
Velmi vzrušující. 
Vyskočil jsem, skákal... 
vše, co si umíte představit 
a více 
– všechny různé formy 
štěstí. 
Ano, já také. 
Je to taková 
nepopsatelná radost, 
veliká, beze slov, ale, ano, 
tak velmi emotivní v mém 
srdci, tak mnoho lásky. 
Je to jako poznat nyní jinou 
část mého bytí 
a také splnění přání. 
Ano, štěstí, 
mnoho štěstí. 
Jedná se o zcela novou lásku, 
kterou tady také zažívám 
pro Akahi 
a pro našeho syna 
a ano, mnoho vzrušení. 
Je to opravdu velmi obtížné, 
dát to do slov. 
 
Řekněte nám, zda jste to jako 
breathariánka plánovala? 
Mluvili jste o tom? 
Samozřejmě. 
Ano, ano, mluvili. 
Bylo to na základě společné 
dohody, ke které jsme 
došli po porozumění... 
viděli jsme kouzlo života 
a z této magie života 
jsme dospěli k dohodě, 
že bychom mohli 
vytvořit společně život. 
Bylo to přání 

které rostlo nějakou dobu 
v našich srdcích. 
A ano, jenom 
s porozuměním, 
že jsme již v nejlepším 
stavu, z kterého můžeme 
tvořit tento život. 
Dospěli jsme k dohodě 
a řekli jsme si: 
„Ano, jsme hotovi. 
Dejme si sami 
tuto příležitost, 
být ještě šťastnější.“ 
Ano, podobně. 
Ano, ano, ano. 
Pojď sem, 
mami, řekni nám to. 
Ano, protože jsme pochopili, 
že jsme velmi, velmi 
zdraví, abychom 
vědomě vytvořili život, 
velmi láskyplně přijali 
nový život, 
abychom rozšířili naše štěstí 
jako rodina a poznali 
lásku mnohem hlouběji. 
Ano, byl to nový krok. 
Cítili jsme se připraveni 
dát a již dáváme. 
Jako mladí rodiče 
věří, že výsledkem jejich 
životního stylu 
breathariánů mají 
jedny z nejčistších buněčných 
informací k předání 
svému nenarozenému dítěti. 
V tomto pránickém stavu 
to bude zcela nový zážitek, 
protože jsem si vědom, 
že má informace DNA 
byla nějak nalita 
do tohoto bytí. 
Je to velmi čistá informace, 
DNA, která neobsahuje 
žádné omezení nebo 
vzpomínky, které by mohly 
něco blokovat v jeho vývoji. 
Tohle DNA neobsahuje 
žádné požadavky nebo 
vazby, takže se cítím velmi 

šťastný, být součástí 
této volné demonstrace 
tvoření 
a jsem také svolný 
ho nechat pokračovat 
přirozeným vývojem. 
Mami, 
sdělte nám prosím, 
vaše podrobné zkušenosti. 
Co jsem na pránické výživě, 
je to poprvé, 
co zažívám tuto 
zkušenost 
a opravdu to nemohu 
s čímkoli jiným srovnávat. 
No, z mého pohledu 
a mé zkušenosti, 
bylo velmi snadné, 
zvyknout si, 
že nosím uvnitř život. 
Bylo to jako mé vlastní 
tělo a já a celé mé bytí 
bylo zcela připraveno. 
Mám všechny své genetické 
informace nebo vzpomínky, 
které nosím uvnitř, 
všechny jsou zcela čisté, 
věci, které jsem si vědomě 
vybrala mít, 
které jsou dobré pro mě, 
pro můj život 
a mé zkušenosti. 
Vím, že toto bytí, 
tohle mé dítě, dostává 
jen to nejlepší, 
přijímá čistou lásku, 
informaci lásky, 
čistoty. 
Cítím se dobře, když to vím. 
Cítím se tak velmi bezpečně. 
Na rozdíl od mnoha 
těhotných matek, 
Camila jako breathariánka 
má to, co by se mohlo 
považovat 
za snadné těhotenství. 
Tohle těhotenství 
a tato zkušenost 
je velmi mírná 
s ohledem na mnoho 
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těhotenských příznaků. 
Máte nějaké 
jiné příznaky? 
Známé ranní 
nevolnosti, třeba? 
Ne, je pravda, 
že jsem neměla žádné 
příznaky, jak obyčejně 
ženy mívají – závratě, 
nevolnosti 
– tyhle věci, ne, ne. 
Neměla jsem to. 
Možná citlivost 
na pach, protože můj čich 
je v každém případě 
velmi, velmi ostrý. 
Nejen kvůli těhotenství, 
je to už tak jako tak. 
Mohu cítit také pachy, 
které jsou daleko, 
ale možná ještě více 
během těhotenství. 
Pokud jde o spaní, 
spíte hodně? 
Spíte méně? 
Ne, v začátku 
možná... chtěla jsem trochu 
více odpočívat, 
ale ne proto, že bych byla 
ospalá nebo tak něco, 
možná, abych byla 
blíže s mým dítětem, 
spíš si na to zvyknout, 
na tento stav, 
na tuto zkušenost. 
Nedostala jste hlad? 
Chutě? 
Ne, nic takového. 
Čestně, neměla. 
Jednak jsem byla otevřená 
prožití této zkušenosti, 
jak se prezentovala. 
Ale ne, ne chutě, 
žádný hlad, žádný pocit 
potřeby pro vnější věci. 
Nyní k tatínkovi. 
Táto, vysvětlete 
změny, které vidíte 
vyvíjet se v Camile, 
celé toto období 

jejího těhotenství, prosím. 
Vidím v ní 
skutečně jen zlepšení, 
od doby 
tohoto stavu, ano? 
Ano, vidím, že žije 
velmi radostným 
způsobem, 
její duch proudí v lásce 
skrze tuto zkušenost. 
Vidím tak mnoho světla, 
které z ní vyzařuje, 
je to velmi zářivé. 
Cítím, že 
celé její bytí 
vyzařuje esenci 
dokonce mnohem krásnější, 
více milující. 
Ještě jsem ji 
jako těhotnou neviděl, 
že by nebyla schopna 
něco dělat. 
Ne, je vždy 
plná energie. 
Někdy jsem to já, 
kdo chce, aby se trošku 
zpomalila, aby odpočívala, 
ale ona nechce. 
Je vždy plná energie 
a vždy šťastná, 
vždy velmi radostná. 
Mám pocit, že se hodně 
z této zkušenosti učí, 
velmi mnoho. 
Je to tak, že i já se také 
díky ní učím. 
Učím se porozumět 
více intuici, 
a druhu lásky, kterou vidím 
se rodit v ní, 
která se v ní aktivuje. 
Neviděl jsem ji nikdy 
s nějakými nevolnostmi, 
žádné z těchto podivných 
věcí, o kterých si myslím, 
že nejsou pro ni normální. 
A ano, co se týče jídla, 
je možnost, že se 
může rozhodnout 
kdykoli bude chtít, 

víte? 
Ale nemám pocit, že by se 
vůbec o to zajímala. 
Viděl jsem ji velmi 
uvolněnou, jakoby vše lépe 
pochopila, že vše 
je již tam, 
že se vše již dokonale děje, 
a že jen musíme 
zůstat šťastní 
a nechat vývoj 
pokračovat. 
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