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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, 

solariáni, wateriáni 

nebo pranariáni 

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 
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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 s nami  

3. časť nášho programu 

„Jericho Sunfire: 

prechod na breathariánstvo“ 

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Zdravíme vás, 

súcitní diváci. 

Dnes budeme pokračovať 

v špeciálnom programe 

o jednom breathariánovi, 

osobnom fitnes guruovi, 

Jericho Sunfireovi. 

V tomto seriáli 

Jericho detailne hovorí 

o procese, ktorým prešiel, 

kým sa stal breathariánom. 

Neurobil žiadne vedomé 

rozhodnutie, že sa stane 

nezávislým na jedle, 

stalo sa to prirodzene. 

Jeho cesta k životu 

výhradne z kozmickej energie 

alebo prány, 

začala s ovocím. 

Potom od fruitariánstva 

Jericho prirodzene prešiel 

na liquidariánstvo. 

Neměl jsem žádný plán 

ohledně přechodu 

na liguidariánství. 

Jakmile jsem zvládl 

fruitariánství, teprve jsem se 

dozvěděl o liquidariánství. 

A jak jsem se to dozvěděl, 

byl jsem už stejně tři roky  

v přirozeném přechodu 

na liquidariánství 

před skutečným 

zvládnutím fruitariánství. 

Na jednu věc lidé zapomínají, 

nebo o ní dokonce ani neví, 

že jakmile jste jednou 

na přechodu, po celou dobu  

procesu přechodu se  

počátky fází překrývají. 

Takže jakmile 

jste v polovině, 

například jste zvládli 

fázi fruitariánství, už jste  

zahájili fázi liquidariánství. 

Jericho objevil, 

že podstupoval 

choulostivý proces 

přechodu na liquidariánství 

už během posledních 

tří let svého fruitariánského 

životního stylu. 

Dělal jsem fruitariánství 

asi deset let. 

Takže, v těchto letech, 

v posledních několika letech 

to bylo doslova o přechodu 

k liquidariánství. 

A jak jsem řekl, 

dokonce jsem ani nevěděl 

o liquidariánství, dokud 

jsem to neviděl na internetu 

a uvědomil jsem si,  

že to je to, co dělám! 

Proces přechodu na existenci  

pouze ze šťávy z ovoce 

byl mnohem jednodušší, 

protože během stádia 

fruitariánství prošel 

nejtěžší částí detoxikace. 

Tento krát to bylo více 
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o duchovních zážitcích 

a o vývoji. 

Opět jsem zažíval vnitřní 

dohadování (podmiňování), 

hru mysli. 

Protože, když o tom tak 

přemýšlím, mysl se mnou 

spolupracovala. 

Nebil jsem se se svou myslí. 

Moje mysl mi dovolila  

změnu – božské načasování, 

cokoli dalšího, 

duchovní spojení, 

má mysl mě to dovolila. 

Spolupracovala se mnou, 

přesně věděla, 

co jsem chtěl udělat 

a spolupracovala. 

Ale tentokrát to bylo jiné. 

To nebylo vše 

o fyzických záležitostech. 

Většina mých fyzických 

záležitostí byla hotova. 

Většina mého omlazení, 

většina mého propadu 

a přestavby byla provedena. 

Převážná část celých 

citových vazeb byla hotova. 

Zbavení se současného zvyku 

na vařené potravě 

bylo provedeno. 

Takže to byla poznávací 

linie, ale odlišná cesta 

byla s liquidariánstvím. 

A tentokrát mě to naučilo  

hodně ohledně mé mysli. 

Bylo to více záležitost mysli. 

S liquidariánstvím to bylo 

více na hranici s duchovnem, 

byla to více mysl 

a záležitosti podmiňování. 

Chtěl jsem zůstat 

v zóně pohodlí 

nebo jsem se chtěl 

držet této cesty 

a brát vše, co se stane, 

ať se stane cokoli. 

Musel jsem udělat dvě věci, 

musel jsem si sednout, 

podívat se do duše a 

rozhodnout se, co chci dělat. 

Musel jsem vzít v úvahu 

fruitariánství, liquidariánství 

– vše, čím jsem prošel. 

Musel jsem se rozhodnout, 

co chci. 

Musel jsem pouvažovat, 

kde jsem, co jsem se 

naučil a přijal jsem 

volání k breathariánství. 

Vzal jsem si nějaký čas, 

abych popřemýšlel 

čím jsem prošel a kde jsem. 

Smál jsem se, plakal jsem 

– prošel jsem všemi emocemi 

– dostal jsem vztek, 

kopal jsem do kamenů. 

Měl jsem vztek na všechno, 

po celý dlouhý večer. 

Tak silná celá tato 

cesta byla, bylo to jako 

cesta sebeobjevení,  

kterou jsem nikdy neprošel. 

Myslím, že není mnoho lidí, 

kteří vůbec kdy prošli. 

Vzhledem k tomu, že během  

fruitariánské a liquidariánské  

etapy prošel detoxikačním  

a čistícím procesem,  

vypořádání se s přechodem 

k životu bez jídla 

bylo pro Jericha 

poměrně snadné. 

Breathariánství je sladké, 

sladké, protože 

už jsem udělal všechnu  

práci, udělal jsem většinu 

práce. 

Takže nyní těžím 

z liquidariánství. 
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Stále jsem procházel 

svým procesem 

k breathariánství  

ale nakonec jsem měl 

většinu práce hotovu. 

Stal jsem se takovým 

tuhým chlápkem, 

že proces,  

kterým musím projít  

k breathariánství, 

není nic. 

Jedna z hlavních obav 

během fruitariánské fáze 

byla ztráta hmotnosti. 

Nicméně to už pro Jericha,  

coby breathariána 

s více zkušenostmi, nebylo 

více důvodem jeho zájmu. 

Je to, jakoby mě vše,  

čím jsem prošel 

jako fruitarián,  

připravovalo pro nynějšek, 

pro budoucnost. 

Jednoho dne, když jsem  

pociťoval ohromnou pohodu, 

což bylo v pozdějším období, 

ve skutečnosti 

pravděpodobně v době, 

kdy se překrývalo 

fruitariánství 

s liquidariánstvím, jsem 

mi poskočila váha a najednou 

jsem odnikud získal 10 kilo. 

Člověče, musel jsem 

jen zasalutovat tělu. 

Bylo to neuvěřitelné, 

takže jsem poznal věci, 

které se takto zázrakem 

mohou stát. 

Tak jsem překonal přechod 

mezi liquidariánstvím  

a breathariánstvím 

a rozhodl jsem se být 

bez vody. 

Trochu jsem shodil,  

ale v tom čase mě to 

dokonce ani neznepokojilo. 

Stále jsem se vypracovával, 

všechno bylo ohromné. 

Byl jsem větší než většina 

hochů z vařené stravy. 

Navzdory skutečnosti, že  

Jericho dále nekonzumoval 

potraviny, jeho výdrž 

byla fantastická. 

Lidi v parcích  

se jenom zastavovali 

a s úžasem koukali na to, 

co jsem udělal, 

jenom jsem všude lítal, 

jenom jsem všude lítal. 

Šel jsem do parku, 

kam obvykle chodívám cvičit 

a když jsem se dostal 

až k opičí prolézačce,  

lidé jen seděli na lavičkách  

v parku a dívali se. 

Od doby, kdy se Jericho stal  

breathariánem, nebyl nikdy  

nemocen, dokonce  

ani během stádia přechodu. 

Byl jsem někdy nemocen 

jako breatharián? 

Ne, bylo to v podstatě 

odvozeno z liquidariánství 

– vůbec žádné problémy, 

žádné problémy. 

Neměl jsem žádné potíže, 

neměl jsem žádný kašel, 

neměl jsem nic. 

Ne, ne, dokonce ani strach, 

že dělám něco špatně, 

vůbec nic takového. 

Jaké to bylo pro Jericha, 

když přešel zcela  

na breathariánství? 

Jericho nemohl vyjádřit 

svou radost, aby se mohl 

podělit o zkušenosti. 

Ach jo, bylo to úžasné, 
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úžasné, úžasné. 

Kdybych tady zrovna teď měl  

skupinu roztleskávaček, 

řekl bych: 

Zakřičte „úžasné“! 

Bylo to úžasné, úžasné, 

úžasné, úžasné. 

Strávil jsem 15, 16 let, 

než jsem tím prošel 

a teprve nyní za to sklízím 

odměnu. 

Stále ještě sklízím odměnu 

za breathariánství, cítím to. 

Bylo to neuvěřitelné. 

Žít si svůj vlastní život 

je sladké. Opět platí, že stále 

jdu tímto procesem, ale 

fruitariánství ze mě udělalo 

muže, tak si s tím dokážu 

poradit, žádný problém. 

Jakými změnami 

psychickými a fyzickými 

Jericho prošel? 

Neztratil jsem žádnou sílu. 

Měl jsem důvěru v osud, 

protože jsem viděl odměnu, 

šlo o to jen projít tou  

krátkou záležitostí  

– tři, čtyři týdny. 

Dostat se skrz celou  

záležitost hladovění –  

to nebyl opravdu hlad, 

byl to jen pocit mého těla, 

jak se zbavovalo toho, 

čeho se potřebovalo zbavit, 

ať to bylo cokoliv, 

a pak smršťování spět 

do původního stavu. 

Zmeny, ktorými som  

prechádzal ako breatharián, 

samozrejme, boli to 

duševné zmeny, 

moje myšlienky sa zmenili – 

bol som viac pozitívny, 

začal som byť 

viac vedomý 

a viac otvorený 

voči duchovným veciam. 

Další změnu, kterou jsem  

jako breatharián zaznamenal 

bylo, že jsem byl lehký jako 

pírko a to skutečně zmátlo 

trochu mou mysl, protože 

to bylo, jako bych se učil 

znovu chodit. 

Bylo to, jako se učit  

znovu běhat, abych se 

vyvážil , protože jsem 

byl mnohem lehčí. 

Byly doby, kdy jsem chtěl 

vstát a prostě jsem šel  

na jednu stranu, 

nebo doba, kdy jsem 

se chtěl projít 

a musel jsem si být 

opravdu vědomý toho,  

jak mám chodit, 

byl jsem zcela mimo 

rytmus a všeho. 

A běh, 

to bylo to samé – 

úplně mimo rytmus 

a chvíli mi trvalo, 

získat zpět celou tu lehkost. 

Jericho věřil, že abychom 

se stali nezávislými 

na jídle, potřebujeme 

mít božské vedení. 

Ne každý se může 

stát breathariánem. 

Musíme věřit v náš 

instinkt a intuici, abychom 

zjistili, zda můžeme jít cestou 

životního stylu nezávislosti 

na jídle, zcela se spoléhající 

k přežití na kosmickou  

energii. 

Pro mě osobně 

to bylo duchovní spojení. 

Osobně nemám vůbec tušení, 
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jak může lidské tělo 

fungovat bez jídla, 

ale věřím, že je to  

přirozený stav některých lidí. 

Upřímně věřím, 

že to není pro každého. 

A věřím, že jsem měl 

duchovní vedení, které 

mi umožňuje dostat se 

zpět k přirozenému stavu, 

který je nezávislý na jídle. 

Nebylo to silou mé vůle – 

nemělo to nakonec se mnou  

nic co dělat . 

Jak jsem dříve řekl, 

mám pocit, že mi bylo 

dovoleno postoupit 

a bylo to vše o božském 

načasování a nemělo to 

nic co do činění s tím, 

 že já bych byl tou inspirací,  

že já bych byl ten úžasný –  

vůbec nic z toho  

s tím nemělo společného. 

Pro Jericha následování 

životního stylu nezávislého 

na jídle je probíhající proces. 

Ačkoli je breathariánem 

více než dva roky, 

Stále cítí, že je tady 

mnohem více k učení. 

Stále se považuji za dítě, 

které se musí učit. 

Stále cítím, 

že musím mnoho čistit, 

mnoho musí jít ven. 

Je to stálý proces. 

V průběhu celé této cesty 

jsem se zaneřádil, 

uklouzl jsem  

v průběhu fruitariánství, 

liguidariánství, 

breathariánství, 

a to byl vždycky 

proces učení. 

A pak se posbíráš 

a posuneš se kupředu. 

Dokonce i nyní je to vždy 

o procesu, vždycky 

se učíš nové věci. 
 


