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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 záujme vašej bezpečnosti, 

nepokúšajte sa prosím 

prestať jesť bez náležitého 

odborného vedenia. 

Ahoj, požehnaní diváci. 

Vítejte v pořadu 

Mezi Mistrem a žáky 

na Supreme Master 

Television. 

Breathariánství je duchovní 

praktikování, které 

bylo velmi dobře známo 

v Číně po tisíciletí. 

Taoistická kniha 

„Kniha měsíční nabídky  

potravy“ uvádí že: 

„Ti, kteří jedí vítr, 

budou duchovní 

a získají dlouhověkost, 

ti, kteří jedí obilniny, budou 

různým způsobem moudří, 

ale prací si vyčerpají mysl, 

ti, kteří jedí trávu, 

budou hloupí a pošetilí, 

ti, kteří jedí maso 

budou mít mnoho zlosti, 

ti, kteří jedí vzduch,  

dosáhnou duchovní úroveň 

věčnosti a získají Tao.“ 

Tudíž jídlo, které jíme 

nejen ovlivňuje 

naši osobnost 

a temperament, 

ale také určuje 

délku našeho života. 

Taoismus naznačuje, že 

tohle, naše chuť k jídlu 

by se měla snížit, 

příchuť by měla být lehká 

a množství 

by mělo být méně. 

A samozřejmě „jíst“ přímo 

vzduch a rosu, 

stejně jako absorbovat 

esenci ze slunce 

a měsíce, bude nejlepší 

rada pro duchovní  

praktikování. 

Taoisté věří, 

že sjednocení přímo 

s původní čchi a podstatou 

univerza 

povede každého, aby 

se stal věčným bohem, 

který povede 

„k úplnému člověku.“ 

Stav „úplného člověka“ 

je popsán v knize 

„Chuang Tzu” takto:  

„lesní požár ho nemůže  

spálit, mrazivý led 

ho nemůže zmrazit, 

burácení skal v horách 

ho nemůže zranit, 

ani bouře ani mořské vlny 

ho nemohou poděsit.“ 

Takový „úplný člověk“ 

obyčejně řídí oblaka 

a bere slunce a měsíc. 

On letí přes čtyři moře 

a „jí“ vítr a pije rosu. 

Jeho kůže je světlejší 

než sníh. 

Stát se 

„úplným člověkem,“ 

je cílem mnoha Taoistických 

duchovních praktikujících. 

Vzhledem k tomu, že potrava 

má silný vliv na formulování 

našeho života a osobnosti, 

význam přežití bez jídla 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 1 / 4 



Titul:  

je detailně popsán 

v Taoistické sútře 

“Tai Ping (Peace) Sutra”. 

Říká se tam, že na počátku, 

když se objevilo lidstvo  

na Zemi, lidé měli stejné 

složky energie v těle, 

jako Nebe a Země a  

nepotřebovali jídlo k přežití. 

První lidé 

záviseli na přímé absorpci 

Jing a Jang. 

neboli kosmické energie 

Nicméně vzhledem 

k postupnému poklesu 

a odcizení z Boží cesty 

zapomněli na Zdroj, 

inklinovali přímo k iluzím 

a všechny schopnosti lidstva 

degenerovaly a tak 

se objevila bolest z hladu. 

Výsledkem bylo, že pokud 

není příjem potravy nebo pití, 

stane se smrt jistotou. 

Z toho důvodu bylo lidstvu 

dovoleno soucitným Nebem 

jíst. 

Z tohoto důvodu 

Taoismus přijal 

postupnou metodu 

žití bez jídla, 

nejprve začíná 

menším množstvím jídla 

a lehčí chutí 

a pak pokračuje na fázi 

přežívání ze vzduchu, 

dokud se člověku duch 

a vnitřní orgány 

nestanou silnější 

a člověk má méně 

tužeb, až nakonec pokračuje 

k totální ztrátě touhy jíst. 

Taoismus klade důraz na  

bytí bez stravy, 

protože ačkoli potrava 

může udržet tělo při životě, 

není to prospěšné pro náš 

duchovní růst a stane se 

překážkou v probuzení 

a pozvednutí ducha. 

Ví se, že když přestanete 

konzumovat potraviny, 

Taoističtí praktikující 

mohou snížit 

své fyzické touhy. 

Život bez jídla 

může také pomoci 

Taoistickým praktikujícím 

mít volnost od omezení 

a ohraničení fyzickým tělem, 

které povede  

k případné kultivaci duše. 

Prosím, zůstaňte naladěni 

na Supreme Master 

Television. 

Pořad Mezi Mistrem a žáky 

bude zpět za chvíli. 

Vítejte zpět v dnešním 

pořadu Mezi Mistrem 

a žáky. 

Pokračujme s naším 

představováním 

„Mistryně Fu Hui: 

Wateriánská jeptiška.“ 

S radostí vám představujeme 

příklad přežití bez stravy, 

duchovní praktikující 

Mistryni Fu Hui 

z Yuan Li, 

z Formosy (Taiwanu). 

Mistryně Fu Hui se narodila 

v Yuan Li Townshipu, 

velmi malé městečko 

na západním pobřeží 

v blízkosti Miaoli County 

z Formosy (Taiwanu).  

Vystudovala První dívčí 

večerní vysokou školu 

v Taipei. 

Vdala se ve dvaceti 
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a měla syna a dvě dcery. 

Po smrti manžela 

se souhlasem jeho rodičů 

opustila své děti 

a nechala je v péči rodičů 

a šla hledat osvícení. 

V 35 letech se stala jeptiškou. 

Nicméně nenásledovala  

žádného Mistra 

ani nevstoupila do chrámu. 

Místo toho praktikovala 

mnoho let 

v hlubokých horách 

asketické pokání, 

nakonec se vrátila do rodného 

města a vystavila 

“Dobročinný Chrám  

Da-Xing.” 

Po dokončení 

Chrámu Da-Xing, 

Mistryně Fu Hui 

nikdy nedala nohu na zem. 

Složila slib 

mlčení a nemluvila 

přes 20 let až 

do své smrti v roce 1985. 

Během svého života 

Mistryně Fi Hui 

přijímala pouze 

10 klášterních žáků. 

Při neformálním rozhovoru 

s korespondenty  

Supreme Master Television 

na Formole (Taiwanu), 

jeden z klášterních žáků  

Mistryně Fu Hui 

vysvětloval: 

Mistryně řekla, že musela 

najít spříznění 

s osobou, aby ji nebo ho  

mohla přijmout jako žáka. 

Také řekla, že by nemohla 

přijmout žáka, pokud by  

nebyla schopna ho  

nebo ji učit dobře. 

Tudíž Mistryně 

přijala jen deset 

klášterních žáků. 

Existuje mnoho 

domácích žáků, ale 

stále potřebovali spříznění 

s ní, aby jim mohla Mistryně 

dovolit ji následovat. 

Dobročinný chrám 

Da-Xing byl jednoduchý 

dům na venkově 

o 66 metrech čtverečních. 

Kdokoli šel kolem 

skromného chrámu 

nemohl uvěřit, že ta jemná 

jeptiška, která uvnitř pobývá, 

je uctívaná celým městem 

Yuan Li 

jako žijící Bodhisattva. 

Říkalo se, že množství 

lidí s nemocemi 

bylo uzdraveno 

pitím vody z dobročinného 

chrámu Da-Xing,  

které se říkalo 

„Buddhův čaj.“ 

Mezi těmi 

zázračnými případy 

byl příběh ženy, která 

byla vyléčená z rakoviny. 

Bylo to uvedeno 

v Pu-Men Magazínu, 

že Su-Ying 

dcera pana Hong Cheng-Lian 

byla uzdravena 

z rakoviny kosti pitím 

„Buddhova čaje“ 

Mistryně Fu Hui. 

Proto byla obyčejně před  

malým chrámem dlouhá  

fronta věřících s nádobami, 

aby si je naplnili 

požehnanou vodou 

pro případ 

zmírnění jejich nemocí 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 3 / 4 



Titul:  

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 4 / 4 

a přinesení 

pokoje do svých rodin. 

Sláva Mistryně Fu Hui 

dosáhla také japonských 

břehů. 

Asi před deseti lety 

šestiletá japonská dívka 

dostala vzácnou nemoc 

a přišla se svou tetou 

do chrámu, aby poprosila 

Buddhu o pomoc. 

Po vysvětlení tlumočníkem 

japonská dívka 

Christian 

vyjádřila souhlas 

s každodenním 

pitím Buddhova čaje 

a modlením se k Mistryni 

Fu Hui, aby jí pomohla 

k úspěšné operaci. 

Odnesla si také jednu velkou 

láhev Buddhova čaje 

zpět do Japonska. 

Později, nejen že  

měla úspěšnou operaci 

a byla po zotavení 

propuštěna, ale také 

řekla dospělým, 

že během operace viděla 

jeptišku v zaplátovaném 

hábitu, jak k ní přistoupila 

a napsala jí na hruď „pokoj.“ 

Jeptiška ji poklepala 

a zanechala s úsměvem. 

Nikdo další v tu dobu  

neviděl transcendentální  

tělo Mistryně. 

Tato zázračná povídka 

byla také uvedena 

v japonských médiích. 

Proč se tomu říká 

„Buddhův čaj?“ 

Žák Mistryně Fu Hui 

vysvětloval: 

Ve skutečnosti byla 

Mistryně velmi pokorná. 

Vždycky říkala, že je velmi 

malá před Buddhou. 

Byl to Buddha, kdo 

požehnal vodu,  

proto se jí říká 

„Buddhův čaj.“ 

Mistryně nás také poučila, 

že po té, co se mine, 

všechna pravidla by měla 

zůstat stejná. 

Buddhův čaj by měl  

nadále sloužit 

následovníkům. kteří 

přijdou k bohoslužbě 

a jeho požehnaná síla 

by měla zůstat. 

Ale nebyl to jen Buddhův 

čaj Mistryně Fu Hui, který 

přitahoval zástupy  

návštěvníků a věřících. 

Bylo to také její 

soucitné učení 

a její pozoruhodný 

životní styl bez jídla, 

který apeloval na lidi 

ze všech oblastí života. 

Mistryně Fu Hui 

nejedla žádné jídlo 

jen pila jeden šálek 

trochu Buddhova čaje 

a byla známá tím, že je taká  

energická, jako mladá dívka. 

Byla wateriánkou, 

která přežívala 

z kosmické energie, 

„jedla“ vzduch a existovala 

z vody po mnoho let. 
 


