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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 

uvnitř spojit, abychom  
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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 

program 

“Elizabeth z Reute:  

breathariánka zo 14. storočia“ 

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Dobrý deň,  

vitajte pri sledovaní relácie 

Medzi Majstrom a žiakmi na 

Supreme Master Television. 

Dnes si urobíme výlet 

do Reute v Nemecku 

a spoznáme členku 

františkánskeho tretieho rádu, 

Elizabeth Achler,  

ktorá žila v 14. storočí. 

Elizabeth bola 

jedna z posledných 

stredovekých žien 

duchovne praktikujúcich. 

Žila jednoduchým životom 

oddanosti k Bohu 

a bola požehnaná 

mnohými božskými  

skúsenosťami Neba. 

Bol jej daný dar proroctva, 

videla niektoré udalosti, 

ktoré sa mali prihodiť 

v budúcnosti, a tiež mala 

schopnosť porozumieť 

srdciam ľudí. 

Keď odišla z domu, 

Elizabeth zistila, 

že dokáže žiť  

po dlhé obdobia bez jedla. 

V skutočnosti žila bez jedla 

15 rokov, pričom nejedla 

nič okrem Svätej Eucharistie, 

úplne sa spoliehajúc 

na Božie požehnanie 

ako svoju obživu. 

Nemecko bolo domovom 

viacerých  

mimoriadnych ľudí, 

ktorí žili bez potreby jedla 

alebo dokonca bez potreby 

vody po mnohé roky, 

zjavne prežívajúc 

výhradne z lásky  

a milosti Božej. 

V nedávnych rokoch, 

Theresa Neumann  

sa stala známou po svete 

pre jej 

dobre zdokumentovaný 

no jednoduchý život  

v Bavorsku. Rovnako 

ako Elizabeth z Reute, 

aj Theresa bola členkou 

tretieho rádu Sv. Františka 

a mala mnoho 

neobyčajných vízií Ježiša, 

vrátane blažených zážitkov 

ako aj zážitkov jeho 

utrpenia a ukrižovania. 

Od doby, 

kedy mala 28 rokov, 

zažívala bolestivé 

stigmatické rany, 

ktoré Elizabeth z Reute 

tiež poznala 

viac než 500 rokov pred ňou. 

A po 36 rokov 

Theresa Neumann 

nepila vodu ani nejedla  
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žiadne jedlo okrem 

Svätej Eucharistie. 

Ďalšia stigmatička, 

vizionárka a inediatka, 

Anne Catherine Emmerich,  

žila vo Vestfálsku,  

v Nemecku 

v 19. storočí. 

Ako dieťa mávala vízie, 

v ktorých sa rozprávala 

s Ježišom 

a videla mnoho duší 

v temných ríšach utrpenia. 

Vstúpila do kláštora, 

kde naďalej udivovala ľudí 

svojimi 

mimoriadnymi víziami. 

Počas posledných 12 rokov 

svojho života nejedla žiadne 

jedlo, iba pila vodu 

a prijímala 

Sväté Prijímanie. 

Elizabeth sa narodila 

pred oboma týmito 

neobyčajnými dámami, 

25.11.1386 vo Waldsee 

na juhu Nemecka. 

Jej rodičia, Johannes 

a Anna Achler, 

neboli bohatí 

a spoločne žili 

jednoduchým životom. 

Elizabeth bola láskavým 

a nevinným dieťaťom, 

a každý, kto ju stretol, 

ju zbožňoval. 

Láskyplne o nej hovorili 

ako “die gute Betha”, 

čo znamená 

„dobrá Betka“. 

A bola známa 

pod mnohými menami 

vrátane 

Dobrá Berta, 

Dobrá Elizabeth 

a Elizabeth Pustovníčka. 

Jej spovedník, 

Konrad Kugelin,  

ktorému zostala nablízku 

počas celého svojho života, 

obdivoval jej vznešené 

a láskavé spôsoby už keď 

bola dieťaťom, a keď mala 

14 rokov, navrhol, 

aby sa stala 

františkánskou terciárkou. 

Táto skupina, známa tiež 

ako Tretí Rád, 

bola ustanovená 

Svätým Františkom, 

svätým patrónom zvierat 

a životného prostredia 

a zakladateľom  

mníšskeho rádu 

viac známeho ako 

Františkáni. 

Členovia Tretieho Rádu 

boli hľadači Pravdy, ktorí žili 

v súlade s evanjeliom, 

študovali učenie 

Sv. Františka, 

zatiaľ čo súčasne 

pokračovali vo svojich 

svetských prácach 

a starali sa o svoje rodiny. 

Elizabeth nasledovala 

radu svojho spovedníka 

a prijala habit Tretieho Rádu. 

Spočiatku naďalej žila doma, 

avšak so súhlasom 

svojich rodičov 

nakoniec z domu odišla. 

Ubytovala sa s ďalšou 

františkánskou terciárkou, 

ktorá ju naučila 

tkáčskemu remeslu. 

Tieto dve dámy 

za svoju prácu  

nezarábali veľa peňazí 

a tak nasledujúce 3 roky 
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Elizabeth pokračovala  

v živote, aký poznala 

zo svojho detstva, 

s minimom majetku 

a trochou jedla. 

Pozorne počúvala 

svojho spovedníka, 

ktorý jej radil 

v mnohých veciach, 

ktoré mala mať na pamäti, 

aby žila vznešený 

a láskyplný život. 

Ustanovil jej, 

že nemá jesť jedlo, 

ktoré bolo získané 

vykorisťovaním chudobných. 

A bolo to možno 

počas tohto obdobia, 

keď Elizabeth prvýkrát 

zistila, že je schopná žiť 

úplne bez akéhokoľvek jedla. 

Potom, čo požiadala o súhlas 

svojich starších 

spolu-praktikujúcich, 

začala úvodné 

3-ročné obdobie, 

kedy žila bez jedla. 

Od čias Svätého Františka 

až po súčasnosť si mnohé 

františkánske terciárky 

zvolili spoločný život 

podobný tým v konvente 

alebo v kláštore; 

avšak neboli viazané 

k svojmu obydliu 

a často trávili svoj čas 

starostlivosťou o chorých 

v nemocniciach alebo 

rozdávaním jedla  

chudobným. 

V roku 1407 Konrad Kugelin, 

spovedník Elizabeth, 

zriadil jeden taký dom 

pre terciárky v Reute, 

na periférii Waldsee. 

Elizabeth radostne prijala 

jeho pozvanie 

a presťahovala sa tam, 

aby žila spoločne so svojimi  

štyrmi spolu praktikujúcimi. 

Tak trochu váhala 

prestať so svojim 

tkáčskym remeslom 

a prijala prácu v kuchyni. 

A tak začal 

jej skvelý život v odlúčení, 

postení a modlitbe. 

Stala sa známou ako 

„pustovníčka“, 

trávila mnoho hodín 

vo svojej malej záhrade, 

kľačala na kameni 

alebo ležala tvárou k zemi 

v rozjímaní. 

Bola taká čistá, 

taká láskyplná a dobrá, 

že jej spovedník mohol 

sotva nájsť niečo, 

na čo by jej dal rozhrešenie. 

Jej život bol skutočne 

požehnaný Bohom a poctený 

častými Nebeskými 

víziami a extázami. 

Počas 12 rokov, od doby, 

kedy mala 22 rokov 

až do jej smrti, 

bolo jej jediným jedlom 

Sväté Prijímanie. 

Raz opísala, 

ako jej toto Sväté Telo Pána 

bolo dané z ruky 

samotného Krista. 

Jej duchovný život 

nebol bez skúšok, 

avšak bola to práve 

táto veľká láska k Ježišovi, 

ktorá jej zaiste pomohla 

prekonať všetky prekážky. 

Preukázala trpezlivosť 

a lásku, ktorú sa naučila 
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od Krista 

a tiež od Svätého Františka. 

Z Pána Ježiša si urobila 

neustály predmet 

svojej meditácie, 

objekt svojej lásky 

a vládcu svojho života. 

A možno to bolo vďaka 

tejto intenzívnej láske 

a oddanosti, 

ktorú cítila ku Kristovi, 

že sa delila aj o trochu z jeho 

utrpenia – prostredníctvom  

bolestivých stigiem, 

ktoré zažívala. 

Podľa niektorých záznamov 

sa päť Kristových rán 

na nej objavilo každý piatok 

a počas veľkého pôstu, 

a niekedy bola pokrytá 

od hlavy po päty 

ranami po bičovaní. 

Na každej strane mala 

krvácajúce rany 

a sedem na hlave, 

v ktorých cítila pichanie 

z tŕňovej koruny.  

Nikdy nebolo jej prianím, 

aby bola odlíšená týmito 

mimoriadnymi značkami 

a dokonca sa ich snažila 

udržať v tajnosti, 

obávala sa, 

že by priniesli pokušenie 

vedúce k pýche. 

Elizabeth tiež mala 

dar proroctva 

a schopnosť porozumieť 

srdciam ľudí. 

Bola známa tým, 

že predpovedala niektoré 

udalosti, ktoré sa mali stať 

v budúcnosti, vrátane 

zvolenia Martina V. 

a tiež koniec 

západnej schizmy. 

Elizabeth zomrela 

na svoje 34. narodeniny, 

25.11.1420 

a bola pochovaná 

v kostole v Reute. 

Keď bola jej hrobka  

otvorená návštevníkom, 

bolo oznámené,  

že sa tam stali zázraky, 

ktoré samozrejme  

boli pripisované 

milosti tejto svätej dámy. 

Jej hrobka zostáva dodnes 

pútnickým miestom 

a jej život je oslavovaný 

františkánmi 

každoročne 25.11.  

Jej životopis napísal 

jej spovedník, 

Konrad Kugelin,  

a zaslal ho 

Biskupovi z Konstanz. 

Tento životopis bol 

starostlivo chránený 

a doposiaľ existuje 

vo svojej pôvodnej forme. 

Elizabeth z Reute 

zaiste vzbudila 

dobrotu v mnohých 

kresťanoch, 

ktorí o nej čítali 

počas posledných 580 rokov. 

Jej jednoduchý život bez  

jedla v ústraní, modlitba, 

jej láska a oddanosť Kristovi 

sú skvelými pripomienkami 

pre našu dnešnú spoločnosť, 

aby sa obrátila smerom 

ku vznešenému spôsobu 

života a mala vieru vo  

Všemohúceho, ktorý zaiste 

poskytuje všetko, 

čo sme kedy potrebovali. 
 


