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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 4. časť z nášho 
4-dielneho programu 
„Anne-Dominique 
Bindschedler: 
rovnováha prostredníctvom 
pranariánskeho života“ – 
v relácii 
Medzi Majstrom a žiakmi. 
 
Dnes budeme pokračovat 
v naší cestě 
do současné Francie, 
abychom se setkali s Anne 
Dominique Bindschedler. 
Mezi přáteli a rodinou 
známá jako Nuška, 
žije 65letá Anne 
Dominique Bindschedler 
od září 2010 
nezávisle na jídle. 
Podobně jako ostatní 
jedinci žijící bez jídla, 
jako například Henri Monfort 
z Francie a Reine-Claire  
Lussierová z Kanady 
a Akahi z Ekvádoru, 
Anna-Dominique 
jako důsledek svého 
života bez jídla zažívá 
vyrovnaný pocit pohody. 
Někdo hodně roste 
skrz utrpení, 
ale já na utrpení 
nejsem závislá. 
Dlouho jsem hrála 
roli oběti, ale nyní 
jsem z toho již zcela venku. 
Raději bych byla šťastná, 
než trpěla. 
Ale utrpení bylo 
poučnou zkušeností. 
Hodně pracuji 
s buněčnou pamětí. 
A nyní víme, 
že dokonce i dítě, které je 
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stále ještě v matčině lůně, 
vnímá okolní 
emoce, zvláště ty 
své matky; 
dítě může dokonce 
zachytit stav mysli 
otce a takové věci. 
Takže těhotná žena, 
která sleduje 
násilné filmy, 
to je z cesty. 
Je to zločin vůči tomu 
dítěti v ní, 
protože ono to vnímá. 
Dítě slyší 
skrze břicho 
a nemá schopnost 
bránit se, 
vybírat si. 
Všechno plně vnímá. 
Přišla jsem, abych sloužila, 
odmalička jsem 
vždy věděla, 
že jsem přišla, 
abych sloužila, 
svou matku jsem hodně 
škádlila. Říkala: 
„Máš dobré srdce, 
máš tak dobré srdce.“ 
Ráda se starám o lidi. 
Od té doby, co jsem 
začala s pránickou výživou, 
jsem mnohem více ve středu; 
Snadno dokážu říci ne. 
Je jedno čínské přísloví, 
které říká 
„můžeme mít rádi bakterii, 
aniž bychom ji chtěli mít 
v misce rýže.“ 
A hodně mi to pomáhá, 
protože dříve jsem si myslela, 
že člověk musí být „dobrý,“ 
což znamenalo 
všechny vítat 
a dát všechny bakterie 
do své misky rýže. 
No, ne! 
Někdy se musíme 
také starat o sebe, 
protože pokud ztratíme 

enormní množství 
energie, nikomu 
nepomůžeme. 
Takže bych řekla, 
že sloužím, ale nyní mám 
mnohem více jasno 
v tom, kolik mohu dát, 
aniž bych ztratila sebe. 
Jako terapeutka, jejímž 
zaměstnáním je pomáhat 
druhým překonat jejich 
vlastní  překážky, Anna 
Dominique dává 
pronikavý vhled, co se týká 
škodlivosti alkoholismu. 
Znám lidi 
kteří se dočista 
topí v alkoholu – 
myslíte si, 
že jsou svobodní? 
Jsou vězni. 
Mimoto, velmi často 
jsou entity, 
které přicházejí, aby se 
živily, když už 
nemají fyzické tělo. 
To je peklo! 
Když jste alkoholik 
a zemřete 
bez vyléčeni 
ze svého alkoholismu, 
stále máte své 
tělo touhy, 
které chce alkohol, 
ale nemáte fyzické tělo, 
abyste je utišili. 
Tak to je. 
To je opravdu peklo. 
Takže se drží 
s živým člověkem 
a nutí jej pít, 
aby uspokojili 
svá astrální těla, která jsou 
těly touhy; 
tiší své touhy 
skrze někoho jiného, 
kdo bude pít 
a nebude rozumět, 
proč to dělá. 
Byl zde případ 

týkající se jedné 
z mých studentek reiki, 
která byla zdravotní sestrou 
a dostala se 
do psychiatrické léčebny 
a byla vlastně 
posedlá. 
A když ji matka, 
která byla napojená, 
dostala z toho stavu; 
opustila léčebnu; 
zotavila se z psychózy, 
jako by se probudila 
ze zlého snu. 
Nevím, 
jestli měla psychózu, 
ale její psychiatrická 
patologie byla opravdu… 
Je to strašné, 
protože konvenční medicína 
si není vědoma 
světa entit, které nás 
obklopují, 
jež nejsou vždy pozitivní. 
Některé jsou velmi pozitivní; 
někteří lidé je vidí – 
andělé, 
strážní andělé. 
Někdy děti 
hovoří o svých 
strážných andělech – 
není to mýtus, existují. 
Byla provedena šetření 
ohledně strážných andělů, 
kdy najednou šlápnete 
na brzdu – cítíte, 
že musíte zastavit 
a stoupnete na brzdu, 
i když pře vámi 
nic není – 
a kdybyste 
nešlápli na brzdu, 
vjeli byste 
například do auta, 
které křižovalo cestu. 
Co bylo tím, co vás 
přinutilo zastavit? 
No, můžeme to také 
nazývat intuicí. 
Můžeme to nazývat 
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jak chceme, na tom nezáleží. 
Jsem přesvědčena, 
že nejsme sami, 
že jsme ponořeni 
do sítě, obojí 
pozitivní a negativní – 
i když je tak 
nerada odděluji; 
ale je možné 
nebýt obětí toho. 
Naštěstí je na zemi 
stále více a více lidí, 
kteří pomáhají. 
Já jsem médium, 
což znamená, že jsem 
schopná pomoci lidem, 
kteří přešli na druhou stranu, 
a kteří, z nějakého důvodu, 
ať už zemřeli 
násilnou smrtí, 
nebo spáchali sebevraždu, 
zůstávají v nízkém astrálu, 
a to je také peklo. 
Tak se spoustou lásky 
a mluvením k nim, 
se nám daří 
pozvednout lidi do světla. 
A například mám ty, 
které nazývám 
„korespondenty“, 
jsem v kontaktu 
s bytostmi světla, které – 
pokud mohu říci – by táhly, 
zatímco já bych tlačila. 
Pro Annu-Dominique 
je láska klíčovou 
ingrediencí existence, 
a to zahrnuje 
soucit se zvířaty, 
humánní zacházení s nimi, 
žít a nechat žít. 
Jako lidské bytosti 
nepotřebujeme jíst 
zvířecí maso, 
abychom vedli vyrovnaný 
a zdravý život. 
Je to láska, která léčí. 
Tak to je. 
Kdybych to měla 
shrnout do pár slov, 

je to zkrátka tak. 
Věřím, 
že je to láska, co léčí, 
že láska dokáže vše. 
Láska je velmi 
mocnou silou; je ohněm. 
Takže pokud mám poselství, 
které bych chtěla sdělit, 
bylo by to, že v životě 
je důležité existovat 
v lásce a vědomí. 
Není to „takový nijaký 
a cukrující“ 
druh lásky, 
„každý je krásný, 
každý je milý, 
všichni se milujeme“ – 
ne! 
Je to uvědomění 
s otevřeností srdce. 
To nás spojuje; 
je to kříž, 
spojení 
od vertikály 
až k zemi, 
a horizontální je 
tato otevřenost srdce, 
která nám umožňuje 
uzdravit se 
a přispět 
k léčení planety. 
Takže přestaňme 
s vražděním zvířat 
pro konzumaci – 
je to vyšinutý! 
V Řecku jsem 
viděla kozy, které braly 
na jatka, oči jim 
lezly z důlků 
a močily po sobě: 
věděly, 
že jdou 
na jatka. 
Je to vyšinutý! 
Bylo by úžasné, 
kdyby všichni 
žili z prány – světový hlad 
by byl vymýcen! 
A zde opět, 
když lidé říkají: „Ale o tom 

bychom měli vědět, 
proč děti 
umírají hladem?“ 
ale pokud věříme, 
že musíme jíst, 
abychom přežili, no, 
tak zemřeme, pokud 
nebudeme jíst. Pokud se 
ale naučíme, že můžeme 
žít ze světla, můžeme být 
na vzdáleném konci 
Kalkaty a přesto být šťastní, 
protože již nepotřebujeme 
jídlo. Mimoto, Jasmuheen 
cestuje každý rok 
v únoru do Indie, 
aby naučila Indy, 
kteří umírají hladem, 
jak žít z prány. 
A oni se jí zeptali, 
„Počkej chvíli, 
ty máš peníze 
a přesto vůbec nejíš? 
To je zvláštní. 
My nemáme peníze, 
jíme velmi málo, 
protože nemáme peníze, 
ale ty…?“ 
Chci se 
vrátit zpět k tomuto obrazu 
který se mi právě vybavil, 
tento kříž 
je universálním symbolem, 
není pouze 
křesťanským symbolem. 
Je to energie, 
která přichází dolů 
a transcendence, 
energie, která jde vzhůru, 
aby se spojila s Bohem. 
Náboženství slouží 
k opětovnému spojení 
s Bohem – můžete jej 
zvát, jak chcete, 
universální vědomí, 
Bůh, 
je mi to jedno. 
A pak, po tomto 
otevření srdce, 
to co získáme 
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a co hledáme, 
tento návrat domů, 
nabídneme; 
nenecháváme si jej 
pro sebe. 
Děkuji vám, 
Anno-Dominique 
Bindschedler.  
Děkuji, děkuji. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php

