
Titul: TV_1368_Dr. Christopher Schneider_breathariánsky vedec_II 

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 1 / 3 

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 2. časť 
z nášho 4-dielneho programu 
„Dr. Christopher Schneider: 
breathariánsky vedec“ 
v relácii 
Medzi Majstrom a žiakmi. 
Chemik a naturopat, 
Dr. Christopher Schneider  
žil bez jedla 
niekoľko rokov. 
Vyrastal na severe Nemecka 
a pracoval ako vedec v OSN. 
Po dvoch rokoch 
vypočul svoje srdce, 
vzdal sa svojej pozície 
v OSN a študoval 
za naturopata. 
Dr. Schneider miluje 
svoju súčasnú prácu – 
pomáhať ostatným, 
koľko je v jeho silách, 
ako zdravotný praktik, 
aby im poskytol 
okamžité výsledky 
v ich chorobách. 
V súčasnosti pracuje tiež 
ako breathariánsky tréner, 
a pomáha ostatným 
zvládnuť úvodné kroky 
pri prechode 
na život z prány 
alebo z kozmickej energie. 
Čo je to prána? 
Musím odpovedať, 
že presne neviem – 
len ju cítim, 

vnímam ju. 
Viem, že existuje, ale cítim 
a dokážem ju popísať len tak, 
ako keby ste sa spýtali: 
Čo je to elektrina? 
Pre pránu existujú aj iné 
názvy, napr. čchi alebo od. 
Nedávno som videl dlhý  
zoznam – existuje mnoho  
názvov z rôznych kultúr; 
väčšina etnických 
alebo kultúrnych skupín 
ju pozná pod názvami 
ako čchi, prána, od – 
a je skutočne možné 
z nej žiť. 
A to je téma, o ktorej sa dnes  
chcem s vami rozprávať. 
Tu v Nemecku 
ju voláme „Lichtnahrung“ 
(život zo svetla), 
aby som použil 
popri ostatných názvoch 
aj nemecký výraz. 
Podľa môjho názoru, 
kultúrne a historicky, 
pred veľmi dávnym časom 
sme to vedeli všetci – 
ako žiť z prány, 
ako žiť zo svetla, 
ako nič nepotrebovať. 
Žiť zo svetla znamená... 
Vždy na to poukazujem, 
pretože obrazne 
vždy uvažujem o slnku 
alebo slnečných lúčoch zhora 
ale svetlo prichádza 
zo všadiaľ, 
a to znamená, 
že môžem žiť z prány 
aj v tmavej miestnosti. 
A keby sme mali veľa 
daždivých a zamračených  
dní, aj tak to funguje, tak isto 
ako počas slnečných dní. 
Takže inými slovami, 
nemusíme žiť 
na juhu Talianska, aby 
sa nám z prány žilo lepšie. 
A verím, 

že keď ľudstvo 
prišlo na Zem, 
nebolo potrebné 
nič konzumovať, 
ale potom zrejme prišlo... 
ako sa to hovorí v Biblii, 
ovocie z rajskej záhrady. 
Ovocie existuje 
a samozrejme dobre chutí, 
a bol to čistý prepych. 
Je to čistý prepych –  
je to pre mňa rovnaké 
aj teraz. 
Nepotrebujem jesť. 
Je skutočne 
veľmi, veľmi pohodlné, 
keď žijete zo svetla – 
človek nepotrebuje jesť. 
Podobne ako mnoho iných 
ľudí nezávislých na jedle, 
Dr. Schneider zažil 
okamžitý prospech 
zo životného štýlu bez jedla. 
V tom období 
nepotrebujete veľa spať. 
Takže, to čo som začal, 
robiť nejaké... 
neskoro v noci, 
keď nejazdia žiadne autá – 
žil som na dedine – 
chodil som sa korčuľovať, 
na kolieskových korčuliach, 
len aby som niečo robil. 
Chodil som na prechádzky, 
pozeral som na mesiac. 
Takže máte oveľa viac času? 
Máte množstvo času. 
Pretože neuvažujete o jedle. 
Pretože neuvažujete o jedle, 
nepripravujete jedlo, 
ne... 
Nepotrebujete kuchyňu. 
Viac sa dozviete o prospechu 
životného štýlu bez jedla 
o malú chvíľu, 
keď sa vrátime s reláciou 
Medzi Majstrom a žiakmi. 
Zostaňte prosím s nami na 
Supreme Master Television. 
Proces života zo svetla 
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nám to umožňuje – 
ak prejdeme tým procesom –  
aby sme znovu žili z prány... 
to znamená, 
ak nepijem 7 dní, 
a nejem 21 dní, 
potom vďaka tejto adaptácii 
je moje telo schopné 
žiť zo svetla. 
Vitajte späť  
pri sledovaní relácie 
Medzi Majstrom a žiakmi na 
Supreme Master Television. 
Pokračujeme v našom 
programe  
„Dr. Christopher Schneider: 
breathariánsky vedec“ . 
Okrem 
menšej potreby spánku 
a množstva voľného času, 
Dr. Schneider urobil  
ako breatharián niekoľko 
prekvapujúcich objavov. 
Ste viacej spojení. 
Je to ako jazdenie autom – 
otočíte kľúčikom 
a beží to normálne, 
ak auto funguje. 
Ak máte veľmi staré auto, 
a auto ktoré, ja neviem, 
má nejaké problémy, 
takým istým spôsobom 
môžete vysvetliť 
ten rozdiel. 
Predtým 
ste toho mali oveľa viac, 
napríklad rádio, 
keď nie je dobre naladené, 
bolo v ňom veľa 
rôznych šumov a hluku 
a aj tak ho stále môžete mať, 
ak chcete; 
ale aj tak, keď robíte veci, 
ste o nich veľmi presvedčení. 
Obzvlášť krátko 
po absolvovaní toho procesu, 
je to ako očistiť sa bez toho, 
že by ste niečo urobili. 
Prichádzajú myšlienky: 
„ach, áno“  

a môže to mať súvislosť, 
môže to byť váš základ, 
ktorý bol vyčistený 
a potom o tom uvažujete 
a zoberiete nejakú vec 
a vyhodíte ju preč. 
Je to veľmi čisté, 
je to veľmi silná energia. 
Akoby ste predtým používali 
malé potrubie na spojenie 
s vyšším Ja 
a teraz je to ako 
veľké potrubie. 
Prvé, čo som si všimol, 
bola veľká jasnosť. 
Ako som povedal predtým, 
napríklad veci, ktoré mi  
už viac neslúžili, 
alebo upratanie vecí,  
myslím fyzickým spôsobom. 
A potom moja práca – 
náhle som začínal, 
ošetroval som ľudí, 
robil som, čo som robil 
v naturopatii – 
dávanie injekcií 
alebo chiropraktiku – 
a tešilo ma to, 
pretože ľudia boli 
oveľa šťastnejší 
a bolo oveľa jasnejšie, 
čo dokážem urobiť, 
čo im dávam, 
dokonca možno 
homeopatiu, a podobne... 
Takže získate viac intuície? 
Áno, ale necítil som to 
ako intuíciu, cítil som to 
skôr ako poznanie. 
Bolo to jasné – 
nemusel som 
argumentovať vo svojej hlave 
ohľadne vecí, ako: 
„Predpísal by som na toto  
to alebo tamto?“ 
Ale bolo to, 
myšlienka bola tam, 
bolo to ako... 
nebolo to na obrazovke, 
nie som človek s víziami. 

Bolo to skôr tak, 
že bolo jasné, 
čo treba urobiť. 
A tiež s komunikáciou, 
bol som oveľa efektívnejší. 
Nemusel som 
príliš veľa hovoriť, 
veľa som počúval 
a to vám tiež dá 
množstvo času. 
A preto som bol šťastný, 
pretože v tom čase 
som nemal, 
mal som málo času, 
ako veľa západniarov. 
Takže ste získali sústredenie 
(Áno.) a vďaka tomu  
ste ušetrili množstvo času. 
Áno. Presne. 
A bolo to tiež veľmi pekné, 
pretože, keď poznáte, 
niečo ako vnútro tajomstva, 
a podobne, má to v sebe aj 
veľa estetiky. 
Toto tiež 
vyživovalo moje srdce. 
Dokázal som vidieť viac, 
čo je v pozadí, 
a prečo ľudia  
robia niečo, 
alebo aj fyzickú vec, 
krásu. 
Okrem  
zostreného vnímania 
jasnosti a intuície, 
Dr. Schneider 
zažil aj zmeny  
svojho fyzického tela. 
A čo sa stalo 
s vašimi orgánmi? 
Čo sa stane 
a baktériami v žalúdku? 
Po toľkých rokoch, 
keď je človek pranarián, 
sa možno trochu zmenší, 
pretože ho neustále 
neprepchávate, 
ale aj tak má svoju funkciu. 
A sliznica, 
stále sa obnovuje 
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a tak máte nové bunky, 
ako aj kožu 
a rastú vám vlasy. 
Takže samozrejme, toto  
všetko sa deje na tele. 
V niektorých prípadoch 
ľudia žijúci z prány 
zažívajú zmenu hmotnosti, 
ktorá sa zdá byť primeraná 
k ich typu tela. 
Raz som bol 
na stretnutí pranariánov, 
bola tam žena, 
ktorá bola anorektička 
a po procese 
získala viac slobody. 
Po procese 
mala viac slobody, 
aby jedla to, čo chce, 
a súčasne nemusela jesť. 
A popisovala to 
veľmi presvedčivo 
a potom dokonca povedala, 
že odvtedy 
už viac nestrácala na váhe. 
Toto je efekt 
života zo svetla, 
t.j. hoci nejete, 
nestrácate hmotnosť, 
keď žijete zo svetla. 
Je to fenomén, 
ktorý dodnes nemožno 
vysvetliť fyzicky. 
A v skutočnosti 
niektorí pranariáni 
po tom procese priberú. 
Ja osobne 
som to zažil tiež – 
bolo to 13 kíl 
v priebehu 3 či 4 dní, 
ale necítil som to. 
Bolo to veľmi hladké, 
skutočne pohodlné. 
A potom lapáte po dychu, 
ak vaša hmotnosť klesá 
ale súčasne si uvedomujete, 
že sa cítite skvele. 
A niektorí si uvedomia, 
že sa ich hmotnosť neznížila. 
Pre kontakt na 

Dr. Christophera Schneidera,  
napíšte prosím na email: 
govind@web.de 
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