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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 
sledovať záverečnú časť 
5-dielneho seriálu s názvom 
„Dirk Schröder: 
Posouvání hranic – 
život plný světla“ – 
v relácii Medzi Majstrom 
a žiakmi. 
 
Cestopisec, autor, 
fotograf, 
a přednášející 
Dirk Schröder 
experimentuje a provádí 
výzkum života 
bez jídla 
od roku 2004. 
Je autorem knih 
„Vyživován světlem, 
posouvaní hranic – 
život plný světla,“ 
a také 
„Sbohem jedení, 
uždibování je v pořádku.“ 
V našich předchozích 
programech pan Schröder 
popisoval, jak úspěšně 
dokončil 21 denní 
přechodový proces 
před čtyřmi lety 
a jak se rozhodl 
od té doby žít 
především z prány. 
Také vysvětlil některé 
z pozoruhodných darů, 
které obdržel 
ze svého životního stylu. 
Pro toho, kdo věří 
v božství života, 
je přirozené, 
že pan Schröder cítí 
hluboké spojení 
s naší milovanou Zemí. 
V dnešním pořadu 
se dozvíme postřehy 
pana Schrödera 
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na klimatické změny a také 
naděje a sny 
pro náš svět. 
Změna klimatu je opravdu 
právě nyní horkým tématem 
a je to také 
hrozba pro naši Zem. 
Jaký je váš názor? 
Ano, teplo v pravém 
slova smyslu. 
Všiml jsem si, 
že když slunce svítí 
a mraky se vyčistí, 
je vždy ostré horko. 
Právě nyní jsem slyšel 
ve zprávách, že hrušky 
v Bodensee se budou sklízet 
o tři týdny dříve 
než obyčejně, 
protože dozrály 
o tři týdny dříve. 
A všiml jsem si, 
že vítr je velmi silný, 
proto jsou stromy 
vykořeněné, kácejí se pásy 
v lese. 
Vítr není normálně 
tady tak silný. 
Vidím, že příroda 
prudce reaguje. 
Je to více a více 
extrémnější. 
Jsem o tom přesvědčen. 
Rád používám 
indiánskou metaforu 
Matky Země, protože 
vidím skrze spojení 
s přírodou, že je tam vše. 
Když se podíváme okolo, 
vše je zde 
v hojnosti. 
Když něco vezmu, 
vrátí se to velmi rychle. 
Tudíž nám tato 
Země zcela vše 
zajišťuje. 
Po celé generace 
jsme Zemi využívali 
a ztratili k ní respekt. 
A nyní se podle mého 

názoru něco děje. 
Pokud budeme pokračovat 
tak, jak nyní, 
pak musí Matka Země 
bojovat a to bude 
poslední kapka. 
A pak ti, kteří ji méně 
respektují, dostanou, 
co zaslouží. 
A to je to, 
co se děje 
v oblasti klimatické změny. 
Bude tepleji. 
A pak, bude-li to nad limit, 
nebudeme schopni 
to snést. 
Bude to příliš násilné. 
A to je dle mého názoru 
důsledkem 
lidské chyby zde 
na Zemi. 
Pokud změníme naše 
chování, příroda se obnoví 
velmi rychle, 
pošle více blesků 
na zastavení ozónové díry. 
Nemůžeme zastavit 
ozónovou díru, ale můžeme 
nejdříve udělat něco zde, 
ale ne v roce dva tisíce něco, 
ale co nejdříve, 
jak je to možné. 
A musíme opravdu 
dobře využít 
našich zdrojů, 
našeho know-how 
a naší inteligence 
ve prospěch všeho na Zemi. 
Vše, co musíme udělat, 
přivést celou věc do 
harmonie. A pak můžeme 
žít v ráji na Zemi. 
Zeptali jsme se pana 
Schrödera na jeho filosofii 
života a on se s námi 
podělil o své úvahy. 
Přišel jsem do bodu, 
kde žiji, jak chci, 
dělám to, 
co mě baví. 

V té chvíli 
jsem si řekl: „Chtěl bych 
žít s tím, co teď dělám, 
a že to také mohu 
kdykoli opustit, dobrá, 
kdykoli zemřít.“ 
Opravdu bych chtěl žít 
s tím vědomím a vidět, 
že mé životní zkušenosti 
jsou předávány 
ostatním lidem. 
A to v podstatě znamená 
žít život 
vědomě. 
A nyní jsem v bodě, 
kdy vidím, že má role 
je předávat informace 
ostatním. 
To může být 
žití ze Světla. 
Může to být o spojení 
s přírodou. 
A tak to cítím. 
Pro mě není oddělení 
mezi prací 
a volným časem. 
Vše, co dělám, 
by mělo mít účel 
a mělo by mít smysl 
a mělo by to být zábavné. 
A měl bych být 
na všechno zvědavý. 
A jít kamkoli 
mě to táhne 
a tam to budu dělat. 
A potom nechám vše jít 
a to je dobře. 
Co si myslíte, že je 
nejdůležitější, co nám může 
život nabídnout? 
Myslím, že nejdůležitější 
věcí, kterou nám může život 
nabídnout, je štěstí, 
smích, radost 
a spojení srdcem. 
Jsem velký fanoušek 
Masaru Emota 
a jeho krystalů 
a zobrazení krystalů. 
Co se mě vždy dotklo, 
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byl obraz, kdy položil 
fotografii zářícího 
japonského děvčátka 
na vodu, aby ukázal, 
jaký z toho 
vyjde krystal. 
A krystal, který se objevil, 
byl podobný 
krystalu lásky. 
A to si myslím, 
je nejdůležitější 
zkušenost. 
Jsme tady na Zemi, abychom 
byli v této vibraci lásky. 
A pak k nám štěstí 
samo přijde. Ano. 
Jaké jsou vaše sny? 
Mnoho z mých přání 
a snů se již 
splnilo. 
A pak vznikají 
nová přání. 
A protože jsem měl 
více zkušeností 
spojení s přírodou 
a viděl jsem, 
co může lidem nabídnout, 
můj sen a mé přání 
je, že jednou budeme žít 
opět ve velkých 
společenstvích, že budeme 
zase žít ve společenstvích 
kde se budeme 
navzájem respektovat 
a vysílat dobrá slova. 
A všichni budou v míru. 
Vrátíme se 
do mírové existence. 
A budeme respektovat jeden 
druhého, jak bych řekl, 
a opět se spojíme 
se Zemí. 
To je můj sen. 
A přál bych si, abychom 
měli docela velký kus 
země, kam bychom 
mohli jít, kde bychom se 
mohli rozvíjet, 
kde by mohly děti 
a dospělí žít zase 

společně. 
Žil jsem 
s domorodými obyvateli 
a viděl radost, 
když se starší 
starali o děti. 
Bylo to dojemné, 
když jsem to viděl. 
Chtěl bych, abychom 
se tam opět dostali i my, 
že každý by měl zase 
místo v životě, 
že se naučíme žít 
a opatrovat jeden druhého 
s plným respektem 
v této době, 
se všemi znalostmi 
a odbornostmi, 
které máme. 
To je mé přání 
a já jsem přesvědčen, 
že uspějeme. 
Máte vzkaz 
pro svět? 
Velká otázka. 
Nějakou dobu 
jsem říkával toto: 
„Jsme ti, 
na které jsme čekaly,“ 
jak jsem porozuměl 
z proroctví Hopiů. 
A tak můj vzkaz 
pro svět je, že každý 
z nás by měl hledat 
a najít svůj potenciál, 
rozvíjet ho a žít ho. 
Protože pak, 
to je mé přesvědčení, 
když každý žije tím, 
čím on/ona je, 
pak není žádná nenávist, 
žádná válka, žádná zlá slova. 
Pak budeme žít 
ve štěstí a spokojenosti. 
To by bylo mé přání, 
aby všichni našli 
svůj potenciál a rozvinuli ho. 
Na závěr našeho nádherného 
setkání, naši členové 
sdružení 

darovali 
panu Dirku Schröderovi 
knihu, mezinárodní bestseller 
Nejvyšší Mistryně 
Ching Hai 
„Psi v mém životě.“ 
Děkuji vám! Děkuji Vám! 
„Psi v mém životě.“! 
Děkuji vám! Děkuji Vám! 
Nejvyšší Mistryně Ching Hai 
To je opravdu milé. 
Děkuji vám 
za rozhovor. 
Děkuji vám. 
Rád bych to zakončil 
indiánskými slovy 
MITAKUYE OYAS’IN, 
což znamená něco 
jako „Všichni jsme příbuzní.“ 
Toto vyjádření za mne říká 
vše. 
Pan Dirk Schröder 
má velmi důležitá 
připomenutí pro naše 
diváky z celého světa. 
Volám sa Dirk Schröder. 
prešiel som týmto procesom 
prechodu na žitie zo svetla a 
chcel by som vás informovať 
že tí, ktorí to chcete 
robiť, 
prosím nechoďte cez 
tento proces bez 
profesionálnej pomoci. 
 
Pre viac informácii 
o Dirkovi Schröderovi 
navštívte prosím: 
www.derspirituelleweg.de 
 
Kniha pána Schrödera 
„Vyživovaný svetlom: 
posúvanie hraníc – 
život plný svetla“ 
(Lichtnahrung.  
Grenzen ausdehnen –  
lichtvoll leben),  
je k dispozícii na 
www.Amazon.de  
a www.Amazon.com  
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