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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. 
 
Pozývame vás teraz 
sledovať s nami  
1. časť nášho programu 
„Dr. Christopher Schneider: 
breathariánsky vedec“ 
v relácii 
Medzi Majstrom a žiakmi. 
Dobrý deň! 
Ste bytosť svetla 
a ja by som vám rád 
poskytol príležitosť 
znovu to zažiť. 
Zažiť znovu to, 
že my všetci môžeme byť 
vyživovaní pránou, 
svetlom, čchi, 
že sa tak 
môžeme vyliečiť, 
že sa tak môžeme vrátiť 
k svojmu počiatku, presne 
ako sme, ako božské bytosti 
navyknutí. 
Ja sám som 
breathariánsky tréner. 
Sprevádzam ľudí 
cez takzvaný 
breathariánsky proces, 
ktorý spopularizovala 
Jasmuheen, 
Austrálčanka, 
a pomocou ktorého sa  
môžeme naučiť žiť z prány. 
Dr. Christopher Schneider  
je chemik a naturopat. 
Žil bez jedla 
niekoľko rokov. 

Breathariánsky 
životný štýl 
nebolo niečo, 
čo mal v úmysle 
počas dospievania. 
Vyrastal som v Hanoveri, 
ktorý je na severe Nemecka, 
tu som aj študoval chémiu. 
Potom som začal pracovať 
pre OSN – 2 roky som robil 
na jednom projekte. 
Ale po tých 2 rokoch 
ma napadlo, 
že sa stanem naturopatom. 
O pol roka neskôr som začal 
študovať za naturopata, 
čo trvalo niekoľko rokov. 
A je smiešne, 
že predtým som sa 
zaujímal o medicínu, 
ale nemohol som –  
keď som videl krv alebo 
injekcie, omdlieval som, 
keď som bol mladší, 
preto som nikdy 
neuvažoval o medicíne 
ale o chémii. Takže 
som sa vrátil k medicíne. 
Učíte sa mnoho vecí 
a vediete veľa kurzov 
v oblasti naturopatie, 
pre vaše individuálne 
záujmy, ktoré chcete robiť, 
a tu som získal 
väčšinu vecí, 
ktoré robím teraz, 
ktoré by som robil 
ako naturopat. 
Napríklad akupunktúra, 
išiel som na školenie 
na Srí Lanku. 
Robil som „dotyk pre  
zdravie“, čo je skúška svalov, 
preto som tam  
absolvoval mnoho kurzov; 
stal som sa tam učiteľom. 
Mimoriadny 
zdravotný profesionál, 
ktorý sa veľmi stará 
o svojich pacientov, 

Dr. Schneider sa snaží 
poskytnúť im 
okamžité výsledky. 
Milujem svojich pacientov. 
Nechcem, aby boli 
na mne závislí. 
Keď máte problém 
s chrbtom, možno 
potrebujete 10 liečob  
a potom je to lepšie, 
ale ja ich nechcem vidieť 
10 krát – prečo? 
Pretože chcem, 
aby mali úplný úžitok 
už od prvej minúty. 
Takže môj spôsob práce je, 
že keď prídu, 
porozprávam sa s nimi, 
o ich potrebách, samozrejme, 
a telo narieka, 
pretože máte možno 
bolesti. 
Takže urobím niečo 
pre telo, ale vyskúšam tiež 
nájsť kľúč, stopu toho, 
čo nie je v poriadku. 
A keď urobíte toto, ľudia 
sa cítia lepšie celkom rýchlo. 
Vy skôr chcete, 
aby si pomohli sami, než... 
Áno. Presne. 
Myslím, nemôžem ich  
vyliečiť, žiadnym spôsobom. 
Boh možno, neviem. 
Ale niečo chýba, 
alebo niečo nie je v poriadku, 
a keď to dáte do poriadku, 
alebo 
oni nájdu správny poriadok,  
všetka energia prúdi 
a oni sa znovu cítia dobre, 
alebo aspoň vedia, 
čo robia. 
Niekedy to nechcú zmeniť – 
niektorí ľudia chcú 
zostať závislí 
na niekom inom, 
alebo chcú zotrvať 
ešte nejaký čas 
vo svojom starom príbehu, 
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alebo by to mohlo byť toto, 
tak ich nechám tak. 
Ale často, keď to vidia, 
nie sú už závislí 
na tomto príbehu, 
ktorý im spôsobuje 
ťažké časy. 
Vidia, 
že to je slobodná vôľa, že ten 
príbeh môžu mať alebo nie. 
Je to ako keď 
pijete kávu alebo nie, 
ale nemusíte piť kávu. 
Zostaňte prosím s nami na 
Supreme Master Television. 
Relácia  
Medzi Majstrom a žiakmi 
bude o chvíľu pokračovať. 
Vitajte späť  
pri sledovaní relácie 
Medzi Majstrom a žiakmi na 
Supreme Master Television. 
Pokračujeme v našom 
programe  
„Dr. Christopher Schneider: 
breathariánsky vedec“ . 
Tak ako mnohí jednotlivci 
žijúci bez jedla, 
aj Dr. Schneider objavil 
pránickú výživu  
náhodou. 
V jeho prípade to bol priateľ, 
ktorý mu predstavil 
posolstvo Jasmuheen 
o živote zo svetla. 
Ako ste sa teda dostali  
na cestu breathariánstva? 
Mal som dobrého priateľa, 
ktorý bol vydavateľom – 
myslím, veľmi malým –  
mal vlastnú knihu 
a ešte zopár ďalších. 
Chodieval  
na meditačný kurz 
a tam bola nejaká žena, 
ktorá nejedla, 
čo mohol byť aj pôst. 
On ale má dobrý cit 
na ľudí a zistil, 
že je na tom niečo iné, 

preto sa jej na to spýtal 
a ona mu len dala adresu 
na Charmaine Harley. 
Spomína sa to 
v knihe od Jasmuheen. 
A ona len zaslala 
niekoľko strán, 
vnútorná časť je zapečatená 
a boli v nej 
nejaké inštrukcie. 
Bolo tam popísané to, 
čo poznáme 
ako 21 dňový 
prechodový proces: 
sedem dní bez pitia vody, 
ďalších sedem dní 
sa pijú iba zriedené šťavy 
a robí sa to 
v odlišnom prostredí. 
A tak to ukázal 
jednému priateľovi 
a o mesiac či dva neskôr 
to ten priateľ začal robiť. 
V rovnakom čase 
kontaktoval Jasmuheen – 
a ona prišla do Európy 
prednášať.  
Zhromaždil zopár kontaktov, 
ona išla do televízie, 
do diskusnej relácie 
a on potom urobil seminár 
a pretože je to môj priateľ, 
mal som samozrejme 
všetky tieto informácie. 
Jedného dňa prišiel 
a povedal: „Pomôžeš mi 
zorganizovať seminár  
s ňou?“ 
Možno to bola šanca, alebo 
to môžeme volať „osud“ – 
od momentu, kedy 
sa Dr. Schneider naučil 
o možnostiach 
života bez jedla, 
všetko vyzeralo, akoby 
bolo na správnom mieste, 
čo mu umožnilo 
začať 21 dňový 
prechodový proces. 
Neabsolvoval som  

ten proces, nepoznal som 
v tom čase nikoho 
a na seminári, 
ktorý sme organizovali, 
mi ľudia dávali 
množstvo informácií – 
a tiež sa ma pýtali, takže som 
musel všetko zistiť. 
Išiel som preto 
na iný seminár, 
aby som sa najskôr pripravil 
a aby som videl, 
ako ľudia reagujú, 
a na seminári 
hovorila toľko vecí, 
povedal som si: „Dobre, 
anjeli a duchovní vodcovia 
či ktokoľvek ste, 
ak je toto pravda, dajte mi  
vedieť a ak mám absolvovať 
ten proces, povedzte mi.“ 
Ale potreboval som peniaze, 
pretože tri týždne som 
nemohol robiť svoju prax, 
nemohol som zarábať, 
a potreboval som čas –  
pretože som dával 
tak veľa seminárov 
a chodil som 
na množstvo seminárov, 
sotva mi zostal nejaký čas. 
Keď som sa ale vrátil, 
bolo to v Berlíne, 
otvoril som svoj diár, 
boli tam tri týždne 
v lete, kedy som mohol 
povedať, že mám čas. 
A vo štvrtok potom 
som mal pacientku, 
ktorá povedala: 
„Veľmi ste mi pomohli, 
chcem vám dať dar.“ 
„Áno, kúpiť mi CD alebo 
nejaké kvety, čokoľvek,“ 
ale ona ma pozvala na  
večeru, darovala mi knihu 
a povedala: 
„Neotvárajte ju tu.“ 
Doma som ju otvoril 
a bolo v nej 
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veľa peňazí, 
takže to bol záchytný bod, 
že mám všetko, 
a tak som v lete 
absolvoval ten proces. 
Takže som s ním začal. 
To bolo predtým, 
než som organizoval 
seminár Jasmuheen. 
Bol som vtiahnutý do tejto 
energie života zo svetla, 
nemohol som prestať. 
Kedy to bolo? 
V lete 1998 
som absolvoval svoj proces. 
Robil som to doma, 
pretože som nevedel 
o žiadnom inom 
vhodnom prostredí. 
Na základe svojej 
osobnej skúsenosti 
Dr. Schneider radí ľuďom, 
ktorých by zaujímalo, 
ako sa stať 
nezávislým na jedle: 
počúvajte svoje srdce. 
Uvedomil som si, 
že tento výber 
alebo prípravné kritérium 
je jednoducho takéto: 
ak vaše srdce spieva – 
povedala raz Jasmuheen – 
ak vaše srdce spieva, potom 
je to tá pravá vec pre vás. 
Ak máte pochybnosti, 
nechajte to tak alebo trochu 
počkajte. Tento proces 
nie je pre každého – 
nemusíte to robiť, 
ak ale cítite, že vás to volá, 
môžete urobiť 
potrebné kroky 
a vždy sú tam záchytné body, 
že je to tá správna vec. 
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