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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, 
které nám představují 
tyto osoby 
z minulosti a současnosti, 
kteří si vybrali 
žít na Zemi bez jídla. 
Možná vás budou jejich 

duchovní příběhy fascinovat, 
možná se vaše srdce otevřou 
a vaše obzory rozšíří. 
 
Pozývame vás teraz s nami 
sledovať 3. časť z nášho 
5-dielneho programu 
„Slnečný jogín Uma Shankar: 
posolstvo 
od Mahavátara Babadžího“ – 
v relácii 
Medzi Majstrom a žiakmi. 
 
Během dvouletého 
pobytu v osobním ústraní 
v Himalájích, 
sluneční jogín Uma Shankar, 
nejznámější Ind praktikující 
hledění do slunce (solarián), 
se setkal s nesmrtelným 
Babadžím, který mu předal 
ohromnou vesmírnou znalost. 
V prosinci roku 2008 
byl Uma Shankar Dží 
požehnán další návštěvou 
Babadžího, 
který mu svěřil 
důležitá poselství pro svět. 
Mohl byste se nám svěřit 
s vaším druhým setkáním 
s Babadžím? 
V druhém roce 
byl zážitek prostě příliš 
velký, příliš velký. 
Druhým rokem, víte, 
bylo to v Tapovanu. 
A v prosinci 
bylo vše zcela pokryto 
sněhem, takže 
tam v tu dobu nikdo nebyl. 
Byl jsem tam jen já, 
sám a meditoval 
jsem při chůzi. 
V odpoledních hodinách 
mezi čtvrtou a šestou 
najednou to samé světlo, 
jako minulého roku, 
to světlo se blížilo 
postupně přede mne, 
jako světelný míč 
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a začalo vibrovat. 
Když se ta vibrace přiblížila, 
objevil se Babadží. 
Pak jsem byl šokován. 
Byl jsem velmi šťastný. 
Podruhé jsem viděl 
Babadžího, 
byl mnohem zářivější, 
než prvním rokem, a měl 
mnohem usměvavější tvář. 
Věděl jsem, že bych se neměl 
ptát. Přišel, aby mi dal to, 
co on chtěl. 
Najednou jsem uviděl 
velkou obrazovku. 
Celé nebe 
bylo velká obrazovka. 
A najednou jsem byl 
na obrazovce já. 
Viděl jsem se, jak expanduji. 
Zapomněl jsem na své 
fyzické já, cítil jsem jen 
svůj expandující stav. 
Velmi, velmi, velmi rychle, 
velmi rychle, byl jsem jedno 
po druhém, jedno po druhém, 
postupně jsem se rozpínal 
– ukázal mi 29 čaker. 
A potom jsem najednou cítil, 
jedno po druhém, 
že jsem přešel slunce, 
pak galaxii 
a pak jsem šel nad galaxii, 
za galaxii. 
Najednou jsem uviděl 
jedno kyvadlo, 
pohybující se tam – 
jedno kyvadlo, 
velké kyvadlo. 
Toto kyvadlo se začalo hýbat 
po směru hodinových ručiček 
a proti směru hodinových 
ručiček. A pak pomalu, 
pomalu jsem se začal 
pohybovat okolo tohoto 
kyvadla, směrem k bodu, 
ve kterém to kyvadlo viselo. 
Jen jsem se díval. 
Běž, běž, běž. 
Prostě příliš vysoká úroveň. 

Nakonec jsem dosáhl 
toho bodu, 
kde to kyvadlo viselo. 
Toto kyvadlo se kývalo 
ve směru hodinových 
ručiček a proti směru, 
a to je vesmírná černá díra. 
A pak jsem dosáhl té 
vesmírné černé díry 
a uviděl jsem tam Einsteina. 
Nejdřív jsem viděl 
přicházející velmi jemnou 
energii, která 
přicházela z té černé díry – 
velký tunel, velký tunel, 
velký tunel. 
Je tam silné vakuum. 
A vycházela 
odtamtud energie, 
energie vycházela ven. 
Einstein tu energii 
viděl také. 
Takže vědci 
jsou spiritualisté 
a spiritualisté jsou 
také vědci. 
Dokázal jsem číst 
Einsteinovy myšlenky. 
Mohl jsem číst v jeho 
mozku, jak se mu 
vyvíjelo myšlení, 
když obdržel zákon 
energie, 
E = MC2. 
Viděl jsem jeho „video film“. 
A nyní tato energie vycházela 
z vesmírné černé díry 
a on byl tak šťastný, 
tak šťastný, 
užíval si to tam a ztratil se 
– „ztratil“ znamená, 
že si toho příliš užíval 
a zapomněl na vzdálenější, 
vyšší místo. 
Jaký je rozdíl 
mezi Einsteinem 
a našimi vědci? 
Je to veliký rozdíl. 
Například, jedna kapka vody, 
a ta stejná kapka vody, 

když opustí oceán, 
má tutéž sílu? Ne. 
Dokud je ta kapka vody 
uvnitř oceánu, 
může vyčistit 
tak mnoho věcí. 
Ale stejná kapka vody, 
pokud ji dáme 
do oceánu, 
bude také fungovat stejně. 
Ale pokud padne 
na vysušenou poušť, 
vyschne. 
Podobně Einstein 
shledal, že kosmická energie, 
to E = MC2 
že je atmosféra 
uvnitř černé díry – 
tím je míněno, že to bylo 
uvnitř oceánu, 
takto, je to příklad 
uvnitř oceánu. 
A dnešní vědci 
experimentují 
se stejnou energií, 
experimentují v laboratořích 
– a to je ta poušť. 
Umělá příroda, 
to je poušť, 
jako ta poušť tam. 
Proto se dnes, 
moji milí bratři a sestry, 
děje v Japonsku to, 
že jaderná elektrárna 
nyní zamořuje radioaktivitou 
a ničí. 
Je to nekontrolovatelné. 
Nukleární energie 
byla objevena 
velkým vědcem. 
Einstein také dosáhl 
tohoto místa, 
nalezl to. 
Jsme součástí 
naší jedné buňky, 
má stejné jádro, 
takže co má jedno jádro , 
jak velkou sílu, 
ne jen jedné buňky. 
Jedna buňka uvnitř jádra 
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je velmi silná. 
Takže on to chce dokázat. 
Proč byste neměli 
dosáhnout seberealizace? 
Pokud dosáhnete 
seberealizace, 
jste mnohem silnější 
než všichni ostatní 
ve vašem světě. 
Jste rovni vesmíru. 
Toho tam měli 
v úmyslu dosáhnout. 
Dostali, co hledali, 
ale potom 
tito vědci tuhle energii 
vezmou 
a dají do laboratoře, 
vytváří atomové bomby, 
nukleární bomby, 
a jaderné elektrárny. 
Nejsou špatní, 
ale používají ji 
špatným směrem. 
Musíme se soustředit, ano. 
Nyní je taky čas, 
pokud se koncentrujeme 
na sebe, a pokud 
jsme hluboko ve svém nitru, 
pak všechny problémy, 
nyní také, můžeme vyřešit. 
Newtonův třetí zákon 
říká, že každá akce 
má stejnou a protichůdnou 
reakci. 
Takže, odkud pocházíme, 
jejich řešení jsou tam také. 
Obdržel jsem tedy 
nějaké poselství: 
Co jsem hledal? 
Pravdu. 
Musím znát pravdu, 
jak můžeme vyřešit snadněji 
všechny krize, problémy, 
jak je můžeme vyřešit 
podle jednoho zákona. 
A tím je zákon realizace, 
seberealizace. 
Takže Babadží mi ukázal 
tento způsob. 
Potom jsem dostal 

obrovskou energii, 
obrovskou radost 
a dal mi velmi 
vysoký zákon. 
Vidíte, tato energie vychází 
z vesmírné černé díry 
ale ta energie 
nemůže konat a pracovat 
uvnitř černé díry. 
Musí být změněna, 
posunuta na místo 
a pak může pracovat. 
Například jako 
se tvoří voda 
z tajícího ledu. 
Ta samá voda, která tam 
kape, kape, kape 
a led taje 
a tvoří se voda? 
Je to stejná síla, 
když voda teče z hor? 
Ne síla, ne. 
Protože ty kapky vody 
se tvoří a pracují 
na jiném místě. 
Podobně ty kapky energie 
vycházející z černé díry 
ve vesmíru. 
Ale tam to nemůže pracovat. 
Černá díra vysílá 
energii do vesmíru. 
A z vesmíru ji potom znovu 
černá díra přijímá. 
Takže ta černá díra je tvůrce 
a zároveň ničitel. 
Černá díra dělá obojí 
tvoří i ničí. 
Černá díra 
je nic, jen vakuum. 
Co vysílá 
a co přijímá? 
Proč je tam tato rovnováha? 
To je velmi důležitá věc 
důležitá věc 
na pochopení. 
Stromy, rostliny, stačí se 
podívat, vyzařují energii. 
Takže, když se podíváme 
do přírody, cítíme se svěží, 
a jsme volní. 

Cítíme se velmi 
příjemně, protože 
stromy, rostliny 
od nás nic neočekávají. 
A my lidé, 
když vidíme dav lidí, 
jsme v napětí. 
Protože oni chytají 
naši energii, 
získávají naši energii. 
Snaží se nám 
ulovit naši energii. 
Tak to je přijímání. 
Takže přijímání energie 
vytváří nerovnováhu. 
Proto rovnováha vyzařování 
a přijímání energie 
je existence života. 
To je hlavní faktor 
pro toto stvoření, 
zákon vesmíru. 
Jsem velmi šťastný, že být 
vegetarián je tak velké, ano? 
To je v souladu s přírodou, 
pochází to z přírody. 
Příroda nás vždy chrání. 
Jak moc budeme spojeni 
s přírodou, tak nás 
může příroda chránit. 
Není to ta nejvyšší moc, 
ale příroda je síla, 
jež je snadno spojena 
přímo s nejvyšší mocí. 
Proto, jak hodně budeme 
vegetariány, vše, co bude 
spojeno s přírodním životem, 
nám bude pomáhat 
a chránit nás. 
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