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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. 

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, 

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 
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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 

sledovať 3. časť zo 

4-dielneho seriálu s názvom 

“Jericho Sunfire: 

breatharián, 

osobný fitnes guru“ 

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Zdravíme vás, šťastní diváci, 

vitajte pri sledovaní  

dnešnej epizódy z relácie 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Breathariáni, wateriáni,  

solariáni – lidé, 

kteří nepotřebují potravu 

k přežití – vždy existovali  

v lidské historii. 

V několika minulých  

měsících jsme vám 

některé pozoruhodné  

jednotlivce představili 

- breatharián  

Svatý Nicholas z Flüe, 

breathariánka stigmatistka 

Louise Lateau, 

waterián hospodář 

Phan Tấn Lộc, 

breathariánská dietetička 

Dr. Barbara Moore, 

a mnoho jiných. 

Dnes pokračujeme v našem 

seriálu a seznámíme se 

s jiným breathariánem, 

Jerichem Sunfirem, osobním 

fitnessovým trenérem. 

Jericho Sunfire je 

bývalý profesionální 

ragbyový hráč, který 

hrál pro Oldham Ragby 

Ligu fotbalového klubu 

a v Londýnském Crusaders 

ve Velké Británii. 

V šestém roce své 

profesionální ragbyové  

kariéry se Jericho rozhodl  

změnit povolání 

a dělat to, co umí 

nejlépe – pracovat 

jako profesionální osobní  

fitnessový trenér. 

Po letech,  

kdy byl frutariánem, 

liquidariánem a wateriánem 

se přikláněl směrem 

k breathariánství. 

Jericho intuitivně  

cítil, že je nyní doba 

k nezbytným změnám 

ohledně planety 

a životního prostředí. 

Takže, kdy jste začal 

poprvé přemýšlet o tom,  

stát se breathariánem? 

Nepřemýšlel jsem. 

Byl jsem dost proti tomu. 

Byly tam jakoby dvě věci, 

které se děly. 

Moje intuice, která se 

vydala k tomuto stavu, 

roztočila kola, 

ale duševně 

nebyl jsem s to –  

obavy dát tomu volný průběh. 

Můj prvotní postoj již 
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hluboko uvnitř věděl, 

že šlo o to velké  

nechat to být – a to jsem  

nebyl ochoten pustit. 

Takže jsem neměl 

jakýkoli úmysl stát 

se breathariánem. 

Takže, co nastalo  

ve vašem životě, že  

způsobilo, že jste se stal 

breathariánem? 

Mohu upřímně říct 

- evoluce, 

zrovna jak jste řekl, 

mí ochránci,  

mí mimozemští průvodci 

a nadcházející 

změny ve světě, 

v životním prostředí, 

na Zemi. 

Existuje něco, co přichází 

a my potřebujeme 

udělat nyní změny. 

Potřebuji nyní 

vykonat své poslání. 

Má zpráva se nyní 

potřebuje dostat ven. 

Lidi, kteří jsou jako já, 

kteří rezonují s tím, co dělám, 

intuitivně vědí něco v hloubi, 

ale nevědí co, proto jsem zde, 

abych byl připraven, 

abych byl ve formě, 

takže můžeme jít domů 

a dostat se přes tyto změny. 

Takže měl jste nějakého  

breathariána ve funkci vzoru 

nebo poradce? 

To vše byla má intuice 

následující mé vlastní útroby, 

má vlastní tvrdohlavost 

a pokyny od mého průvodce. 

Je to bez stínu pochybností 

a nevadí mi to říct. 

Jaké to je, být breatharián? 

Zeptali jsme se Jericha,  

jaký druh fyziologické změny 

jeho tělo muselo podstoupit, 

když se měnil 

a stal se breathariánem. 

Když se dostanete přes  

proces – úzkost, trápení 

pustit to, 

pak jdete přes 

proces změny vašeho těla, 

vaše orgány se smršťují, 

vaše tělo se dostává zpět 

do své přirozené velikosti, 

do stavu,  

ve kterém chce být, 

protože vaše tělo 

to vždy dělá. 

Lidé si myslí, že jsou hladoví, 

ale oni nejsou. 

Je to jen pocit, když se krmí, 

jejich tělo se zkouší dostat 

zpět do přirozené velikosti. 

Ale my se držíme vkládání 

potravy do nás  

a potlačujeme ten pocit,  

myslíme, že jsme uspokojili 

náš pocit hladu, 

ale neuspokojili. 

Jednou z věcí, kterou jsem 

se jako breatharián naučil, 

je, že taky pěkně  

krmíte potřebu. 

Vy ani tak nekrmíte sebe, 

ale svou potřebu. 

Osobně to nazývám 

vaší citovou vazbou, 

vaším citovým já. 

Potrava je používána 

v každé situaci 

v naší společnosti. 

Naše společnost se točí 

kolem jídla a pití. 

To opravdu dělá. 

Prosím, zůstaňte naladěni na 

Supreme Master Television. 

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 / 6 



Titul: TV_1088_Jericho Sunfire_breatharián_osobný fitnes guru_III 

Pořad Mezi Mistrem a žáky 

bude pokračovat za chvíli. 

Vítejte zpět v dnešní epizodě 

pořadu  

Mezi Mistrem a žáky. 

Pokračujme v představování 

„Jericho Sunfire, 

breathariána, osobního 

fitnessového trenéra.“ 

Jak to, že někteří lidé 

jsou schopni být bez jídla? 

Je to něco, co je vlastní 

každému z nás? 

Jericho s námi sdílel 

některé své myšlenky. 

Řekněte nám něco o tom, 

proč si myslíte,  

že lidské tělo  

je skutečně schopné 

života a funkce 

bez jídla a pití? 

Protože je to individuální 

přirozený stav. 

Jak jsem řekl, 

pro některé jednotlivce 

to může být ovoce. 

A proto se zdá,  

že se někomu  

zcela daří z ovoce 

a někomu zcela daří 

s breathariánstvím. 

V minulosti existovali  

breathariáni, 

Paramahansa Yogananda 

ve své knize 

„Životopis jogína“ 

vyprávěl o některých ženách, 

Giri Bala a také 

Theresa Neumannová, 

obě jsou do jisté míry 

velmi dobře známé 

breathariánky. 

Existovalo mnoho dalších 

během věků. 

A ti lidé popisují možná  

svou víru  

v Ježíše Krista 

nebo v Krišnu, Boha 

a proto existují 

jako breathariáni, 

aby lidé věděli, že se opravdu 

mohou spolehnout  

na Boha nebo Ježíše 

a udržet své tělo  

bez čehokoli dalšího. 

Máte nějaké takové  

přesvědčení nebo víru? 

Ano. Jak jsem řekl, věřím,  

že můj duch je mimozemský 

a věřím, že jsem zde,  

abych ukázal možnosti 

breathariánské stravy 

lidem, kteří jsou jako já. 

A pro ostatní - 

prostě otevřít mysl. 

Nezkouším a neučím. 

Nevěřím, že jsem učitel. 

Naprosto věřím, že jsem zde, 

abych ukázal a žil příkladem. 

Jak jsem řekl, nejsem forma 

nejduchovnějšího člověka. 

Stěží dokonce medituji. 

Šel jsem striktně 

s intuicí 

a tvrdohlavostí 

a věřím, že každý potřebuje 

vlastní systém víru, 

jak dosáhnout této záležitosti.  

Bytím bez jídla je Jericho  

přesvědčen, že dosáhne 

své obživy ze slunečního 

svitu, ze vzduchu, 

ze své nejoblíbenější hudby 

a milujícího citového stavu. 

A tak to, co víme  

z kvantové fyziky,  

a ta říká o iluzi fyzičnosti  

a také to, co víme 

o transcendentálním zvuku 

a transcendentálním světle. 
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Můžete nám říct, 

co je tím zdrojem energie 

a cokoli dalšího,  

co vás vyživuje? 

Věřím, že jsem zde, 

abych ukázal, že to není 

obrovská znalost. 

Věřím ve svou vlastní 

jednoduchou cestu, 

že sluneční svit 

je velmi důležitý, 

ne tak, že byste stáli 

venku na slunci denně  

každou minutu,  

dokud nezapadne, 

protože 

tomu já upřímně nevěřím. 

Upřímně věřím, 

že jsou období,  

kdy slunce není zdravé. 

Ale existuje světlo 

ve vzduchu. 

Stejně jako jsme 

nyní ve stínu, 

ale je tu stále světlo, 

je tu stále energie, 

která rezonuje se mnou 

s mým původním já 

a z toho jsem živen. 

Ve skutečnosti 

jsou chvíle, kdy se cítím  

tak lehce, jako bych byl 

součástí vzduchu, součástí 

větru. Skoro jako vlastní 

obraz, někdy jakoby jen  

unášen vzduchem. 

Miluji hudbu. 

A vždycky jsem měl s sebou 

své MP3 

a když jsem venku pracoval, 

pouštěl jsem si hudbu. 

A hudba mě vždy dostala 

přes všechny těžké časy 

na této planetě. 

Hudba byla mým partnerem 

coby oblíbené jídlo, 

takže to jsou okamihy,  

kdy se určitě krmím zvukem, 

to vím. 

Je to vše o změně  

vašeho citového stavu  

a zvuk to pro mě dělá  

velmi efektivně. 

Udržujte se 

v pozitivním, čestném, 

milujícím, podporujícím 

citovém stavu,  

pak odstraníte jakoukoli  

citovou připoutanost k jídlu, 

vodě, čemukoli,  

jednoduše změnou  

vašeho citového postoje 

na pevném základu. 

Podobně jako breathariánská 

jogínka Giri Bala, se 

Jericho domnívá,  

že naše tělo  

na své udržení může získat 

z okolního prostředí 

cokoli potřebuje. 

Naučil jsem se jako 

breatharián,  

že nezáleží na tom, co jíte. 

Klíčem je přestat jíst lidmi 

vyrobená umělá jídla. 

Tělo dostane všechno, 

co potřebuje, 

ze svého prostředí. 

Vyrábí vše – 

v mých očích, 

tohle je má teorie, 

osobní teorie, 

jestliže mu je dána šance, 

bude vyrábět vše, 

co potřebuje. 

Vzhledem ke změně 

bude brát vše, co je třeba, 

z prostředí,  

takže nemusíme 

vyrábět umělá jídla 
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a dostat se do zvyku jedení, 

závislosti k citovému  

připoutání. 

Mé tělo ovládá  

technické věci. 

Mým úkolem je jednoduše 

žít a žít příkladem, 

být šťastný. 

Mé tělo ovládá všechny 

tělesné přirozené záležitosti. 

A jako výsledek tohoto 

životního stylu bez jídla, 

Jericho byl vždy zdráv. 

Po léta jsem nebyl nemocen. 

Ať už je to z nejedení 

vařeného jídla 

nebo zda je to  

z celého procesu, 

z celé očisty, 

z celého cvičení, 

z celkové syrové stravy, 

z úplného breathariánství, 

nebyl jsem po léta nemocen. 

Takže jste nebyl nemocen, 

udržel jste se 

důsledně fyzicky 

a duševně vnímavý. 

Ano. 

Neříkám, že to bylo takto 

po celou dobu. 

Zpočátku, jak děláte 

první pokroky, 

procházíte některými věcmi. 

Projdete tím,  

že musíte pracovat, 

uděláte některé oběti, 

projdete ohněm. 

Ale musíte udělat to nejlepší, 

co můžete 

v každém okamžiku 

a přeprogramovat své tělo 

a nastavit standart tak,  

že když ukončíte svou práci, 

své očištění, 

vaše tělo vás povede 

k této příležitosti. 

Protože musíte nastavit 

standard vašeho těla, 

jakmile dokončí čištění 

nebo projde procesem  

detoxikace, pak zůstane 

na této úrovni. 

Proto musíte nastavit 

svůj standart. 
 


