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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, 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 
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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 s nami 2. časť 

3-dielneho programu 

„Elitom Ben Yisrael: 

holistický  

breathariánsky život“ 

v relácii 

Medzi Majstrom a žiakmi. 

Elitom Ben Yisrael  

nejedl jídlo 

deset let. 

Je zdravý, energický 

a šťastný. 

Elitom se podělil o své 

znalosti z „holistické 

medicíny a cvičení,“ aby  

pomohl ostatním vést 

zdravější životní styl 

a podporovat soucitnou 

veganskou stravu 

bez živočišných produktů. 

Abychom se dozvěděli více 

o jeho breathariánském 

životním stylu, zpravodaj 

Supreme Master Television 

se dotazoval Elitoma 

v USA v Ohiu. 

Během rozhovoru 

nám Elitom sdělil, 

že vyrůstal v obyčejné 

domácnosti, která se 

stravovala dle amerického 

standardu a z důsledku 

konzumace živočišných  

produktů směřovala 

k životu sužovanému 

zdravotními problémy. 

Naštěstí  

ve svém hledání vědomostí 

Elitom objevil 

alternativní soucitný 

životní styl, který osvícení 

Mistři vyučovali a  

podporovali 

po mnoho věků. 

Prostřednictvím stavy 

založené na rostlinném  

základu se Elitom vyhnul 

ponurému osudu nemocí 

souvisejícími se živočišnými  

produkty. Od té chvíle 

se přiklonil směrem 

k alternativní stravě bez 

masa, která zahrnuje 

syrovou a tekutou potravu. 

Jednoho dne, když se  

dozvěděl o Jasmuheen, 

breathariánce z Austrálie, 

se Elitom rozhodl úplně 

se obejít bez jídla. 

Jak se začal spoléhat 

k přežití na kosmickou 

energii nebo pránu,  

uvědomil si Elitom,  

že proces přechodu  

na breathariánství je náročný. 

Nicméně, 

setrval ve svém cíli. 

V rozhodnutí stát se 

nezávislým na jídle, 

Elitom využíval 

k zvládnutí stádia přechodu 

holistické přístupy,  

které zahrnovaly meditaci, 
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cvičení a spojení s přírodou. 

Během mého přechodu 

jsem zaznamenal jednu věc, 

když jsem zkusil 

experimentovat s tímto 

druhem potravin, 

nebo s tamtím druhem 

potravin, 

dokonce jsem ani nepoznal, 

jak to chutnalo nebo 

co jsem jedl. Teď to 

bylo jako jíst špínu. 

Je to jako iluze. 

Co to bylo, co jsem 

to sám sobě dělal? 

Takže samozřejmě,  

když to zažije lidstvo  

jako celek, tak se samozřejmě 

konečně pozvednou 

k tomu, že to dobře nechutná. 

Byl to jen systém víry 

a myšlení, my všichni 

můžeme zahájit 

zlepšení planety  

a vesmíru. 

Prosím zůstaňte naladěni 

na Supreme Master  

Television.  

Pořad Mezi Mistrem a žáky 

bude zpět za chvíli. 

Vítejte zpět v dnešní 

epizodě pořadu 

Mezi Mistrem a žáky. 

Pokračujme v hlavním 

pořadu:  

„Elitom Ben Yisrael: 

holistický  

breathariánsky život“ 

Jako breatharián si Elitom 

uvědomil, že není potřeba  

dokonce ani pít vodu. 

Podobně jako breathariánovi, 

indickému svatému muži 

Prahladu Janimu,  

Elitomovo tělo vytváří vodu,  

kterou potřebuje. 

Jsem opravdu zvědavý, 

jak jste se předtím zmínil, 

že můžete samovolně vytvořit  

vodu uvnitř svého těla.  

(Ano.) 

Prosím, řekněte nám o tom. 

Takže, projít skrz 

breathariánský 

proces je obvykle 

největší výzvou. 

Chcete-li opravdu 

zlomit ten systém víry, 

může tělo vytvářet vodu? 

Nazvali to... jako 

když děláš změnu stravy, 

máš svou živou  

a syrovou potravu, 

pak se dostaneš k bodu, 

který se nazývá  

liquidariánství – to je člověk,  

který se rozhodne stále pít a 

to je přímo pod 

breathariánstvím, před tím 

než to přelomíš. 

Tělo vytváří pro sebe 

tekutinu, je to velmi těžké, 

protože když procházíš  

tímto přechodným stádiem,  

kdy zanecháš potravin, 

tělo si vlastně  

vezme, co potřebuje. 

Nazývají to nejvybranější 

stravou na světě, 

protože, i když by se  

dalo říci: 

„Dobrá, jím mrkev 

a brokolici 

a dá mi to 

to, to a to.“ 

Můžete jíst příliš mnoho 

a dostat příliš mnoho 

něčeho v porovnání 

s breathariánstvím. 

Ale tělo samo například ví, 
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kdy se má něčeho zbavit. 

Zbavuje se něčeho  

v pravý čas. Proč? 

Takže vás to nezraní 

a nezabije, 

možná by mohla přijít 

nevolnost z jater 

– cítíte to celé dny. 

To skončí, 

ale tělo se toho bude 

zbavovat průběžně, 

takže vám to neublíží. 

Tak tedy, aby  

došlo k odstranění, bude to  

dělat samo, bez toho,  

že budete pít tekutiny. 

Aby to odstranilo, bude si 

samo vytvářet tekutinu. 

Jakmile Elitom  

přestal jíst potravu, 

zažil znatelné změny. 

Když přestanete jíst 

potravu, zastavíte celou  

řetěz reakcí, (Ano.) 

vaše společenské chování, 

jsou věci, které  

spolu s tím souvisejí. 

Cítíte se izolován? 

Ano, mnohokrát, přesně tak. 

Takže musíte najít  

útěchu uvnitř sebe? 

Buď útěchu uvnitř vás,  

nebo můžete hrát tu hru 

v průběhu nějakého času. 

Prošel jsem tou hrou, 

kterou jsem musel projít, 

nehrál jsem jen se sebou, 

ale i s ostatními okolo mě. 

Takže když nebudete 

dávat na sebe pozor, 

mohli byste dostat polévku. 

Mohl byste mít, 

zvláště, pokud jste  

s přáteli a podobně, mohl  

byste dostat trochu čaje 

nebo džusu, nebo tak něco. 

Vaše tělo stále 

prochází nepohodlím, ale 

je to jako byste dělali oběť, 

jen proto, abyste udrželi 

teplo od vás pryč. 

Ale čím více a více 

se tato znalost dostává ven, 

tím více můžete opravdu  

být sami sebou, 

a vydat se,  

kam potřebujete jít 

a doufejte, že ostatní 

by se mohli společně 

také svést. 

Jakmile překonal  

společenské překážky, když 

se stával plně nezávislým  

na jídle, Elitom jako  

breatharián sklízel 

fyzické výhody. 

Ještě býváte nemocen? 

Ne, vůbec ne. (Vůbec ne.) 

Když máte něco do činění 

s nevolností, nemocí,  

a chorobou, 

to jsou tři různé 

úrovně energie, 

které klesají. 

Jinými slovy, 

nevolnost je energie, které  

se zbavíte rychle, 

něco jako nachlazení. 

Pokud nic neděláte, 

tělo se časem  

tohoto nachlazení zbaví. 

Nemoc je tatáž věc, 

je jen mnohem více 

vysilující zbavit se jí. 

Něco jako neštovice, 

bude to trvat 

mnohem více času,  

ale tělo se toho zbaví. 

Ale choroba, 

který je od „ne-lehko“ 

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 / 6 



Titul: TV_1249_Elitom Ben Yisrael_holistický breathariánsky život_II 

nebo „ne-pohoda“, 

napr. druh nějaké rakoviny, 

je těžší se toho zbavit. 

Můžete se toho zbavit, 

protože existují informace, 

které z toho přicházejí, 

ale bude to trvat mnohem 

déle a je to jiný typ změny 

a musíte do toho dát 

mnohem více energie, 

protože jste dali mnoho  

energie, abyste to dostali. 

Něco jako osoba,  

která chytá rakovinu 

z kouření cigaret. 

Dali do toho spoustu času 

a energie. 

Museli jste vlastně jít 

pracovat, abyste vydělali  

peníze, abyste šli koupit  

cigarety. Museli jste to 

dělat rok za rokem. 

Takže jste si skutečně 

vydělali příčinu a následek 

svého činu, na který právě 

došlo. 

Takže je to to samé, 

jako to, co jste řekl 

ohledně onemocnění. 

Každá nevolnost, nemoc 

a choroba je ve skutečnosti 

vytvořená jedincem, ať už si  

to uvědomuje nebo ne. 

Kromě fyzické výhody 

dobrého zdraví objevil 

v sobě Elitom 

jasnost mysli a vnímání. 

Vnímáte díky fyzické změně 

na svém těle, 

že se i váš život 

ohledně toho změnil? 

Přesně tak. 

Protože všechno, co jste 

vložili do svého těla, 

ve skutečnosti má co dělat 

s vědomím 

a myšlenkovým procesem, 

se kterým máte co do činění. 

Protože podle mě,  

to je také věda. 

Jinými slovy, 

jsem něco jako výzkumný 

pracovník, který používá 

své tělo jako laboratoř,  

aby tím prošel. 

Během let jsem zaznamenal 

mnoho poznámek. 

Jednou jsem byl v situaci, 

kdy jsem se držel 

jen pití šťáv, které jsem 

sám dělal z bio ovoce. 

Pak jsem jednoho dne 

šel k tomu přístroji, abych si 

udělal džus, kterému se říká: 

„100% pomerančový džus.“ 

Před tím, než jsem si ho vzal, 

měl jsem jiné šťávy, 

myslel jsem na všechny 

pozitivní věci, které 

jsem chtěl dnes udělat. 

Když jsem vzal 

džus do nádoby,  

bylo to, jakoby něco 

prošlo kolem mě a řeklo: 

„Odlož to až na zítra.“ 

Právě z tohoto myšlenkového 

procesu o tom, co vchází 

do mého těla právě teď. 

Takže hodně lidí to 

dokonce ani nezaznamená, 

ale existuje informace 

co teď vyjde ven, 

například, 

hodně lidí, kteří jsou ve  

vězení, hodně z nich bylo 

zavřeno kvůli stravě. 

Děti ve škole, 

proč dostávají 

špatné známky? 

Hodně z toho se zakládá  
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na stravě.  

Takže existuje spousta věcí, 

kterými by se lidstvo 

mělo zabývat, za které 

by měli vzít zodpovědnost, 

co vchází do vašeho těla, 

a také spojení 

s myšlenkovým procesem a 

to je to, o čem dochovnost 

a holistika (celostnost) 

mluví celou dobu, 

o spojitosti mysli a těla. 

Jako breatharián  

Elitom také dosáhl 

zesílení smyslů 

duchovního uvědomění. 

Takže jste nám říkal, 

protože přemýšlíte jinak, 

změnil jste mnoho úrovní? 

Mnoho úrovní, mnoho  

úrovní svého bytí, 

své fyzické tělo, 

emocionální tělo, 

mentální tělo  

a také duchovní tělo. 

Nyní, když jsem řekl 

duchovní, většina lidí se 

chce otočit k náboženství, 

a naopak, 

a znovu k systému víry.  

Jakkoliv se na to dívám, 

když se podíváte 

na slovo „spirála“, 

je kořenem slova 

spiritualita (duchovnost). 

Každý myšlenkový proces 

a každý skutek, který děláme, 

buď zvýší vaše vibrace, 

nebo je sníží, 

(to se mi líbí)  

takže každý z nás 

je na tom duchovně. 

Vy si skutečně můžete 

zvýšit vaši energii, protože  

nejsme nechybná energie, 

že jenom stagnujete, 

nebo si ji můžete snížit. 

Je to vaše volba. 

Skutečně, 

když máme co dělat 

s těmito změnami, jako tato, 

jsem dokonce na úrovni 

růstu, tam kde je tolik 

úrovní růstu, přál bych si, 

abych byl k nablízku jiným 

lidem zrovna jako jsem já. 
 


