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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. 
Dnešnú reláciu 
Medzi Majstrom a žiakmi –  
„Victor Truviano: 
breatharián z Argentíny“ – 
vysielame v španielčine, 
s titulkami v arabčine, 
aulačtine (vietnamčine), 
bulharčine, čínštine, 
česko-slovensky, angličtine, 
francúzštine, nemčine, 
hindčine, maďarčine, 
indonézštine, taliančine, 
japončine, kórejčine, 
malajčine, mongolčine, 
perzštine, poľštine, 
portugalčine, pandžábštine, 
ruštine, španielčine 
a thajčine. 
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 
(pranariáni nebo inediaté), 
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  
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 program 
„Victor Truviano: 
breatharián z Argentíny“ – 
v relácii 
Medzi Majstrom a žiakmi. 
Victor Truviano  
žije bez jedla tri roky 
a je obrazom 
dokonalého zdravia. 
Vo veku piatich rokov 
mal Victor prvú 
transcendentálnu skúsenosť, 
ktorá sa stala dôležitou 
súčasťou jeho života. 
Tieto vnútorné komunikácie 
sa stali takmer každodennou 
záležitosťou 
a nasledujúce udalosti 
viedli k dramatickej zmene 
v jeho živote. 
Ľudia z celého sveta ho 
začali navštevovať a žiadať  
o vnútorné posolstvá, 
ktoré pre nich prijal. 
Temer každodenné Victorove  
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nadzmyslové zážitky 
otvorili zorné pole, 
ktoré prekračuje 
čas a priestor. 
Od toho momentu mám 
inú objektivitu (nestrannosť) 
voči všetkým situáciám, 
je to rovnaké 
v každej situácii. 
Každá situácia 
má rovnakú psychologickú 
dôležitosť 
a ja to skutočne vidím, 
ak vás niečo ovplyvňuje, 
či je to dobré alebo zlé, 
to čo vás ovplyvňuje; 
je to rovnaké. 
Akoby som bol v tomto stave,  
kedy ma nič neovplyvňuje 
a som v stave bez emócií. 
A keď som uvedený 
späť do svojho tela, 
alebo keď sa vrátime 
do tela, 
aktivuje sa to, čo nazývam 
„spätná väzba“ buniek. 
A vlastne v tom okamihu 
skutočne dokážem cítiť 
„večnosť“. 
Keď ho kontaktovalo 
pár priateľov z Brazílie 
kvôli 21 dňovému procesu 
prechodu na pranariána, 
Victor sa rozhodol 
počúvnuť svoje intuitívne ja 
a vyskúšať to. 
A keď som dokončil 
ten proces, 
alebo keď technicky  
prešlo tých 21 dní, 
už som viac nechcel jesť. 
Nemal som už  
žiadnu túžbu jesť, 
a tak nejem. 
Po 21 dňoch 
bol Viktorov prechod 
na breathariána 
postupným procesom. 
Keď som prišiel 
do Buenos Aires, 

bol som veľmi vyziabnutý, 
veľmi chudý, moja rodina 
si robila veľké starosti, 
aj moji priatelia 
a ľudia  
na Hudobnom konzervatóriu: 
„Čo sa deje? Si chorý?“ 
A vtedy som začal 
krok za krokom 
všetko opúšťať. 
Na jeden rok som odišiel  
z Hudobného konzervatória  
a išiel som do 
Capilla del Monte, 
spolu s niekoľkými priateľmi 
a to bolo obdobie, 
kedy nastal 
prvý odlišný prenos, 
keď títo ľudia  
z rôznych miest prišli 
a hľadali ma. 
Ale predtým než sa to stalo, 
celý ten prvý rok v Capilla, 
som pil tekutiny, 
pretože po 21 dňoch 
som jednoducho nemal 
žiadnu potrebu jesť. 
Takže z toho dôvodu  
som nejedol, 
ale mal som veľkú chuť 
piť tekutiny. 
Pil som teda veľa 
ovocnej šťavy, 
veľmi koncentrovanej, 
mám na mysli len s málom  
vody, ale vždy tekutú 
a vždy som si na chrbte nosil 
svoju 5 litrovú fľašu, 
a tá bola jedinou vecou, 
ktorú som dokázal uniesť. 
A v tom čase 
som už schudol 
dva kilogramy. 
Keď som bol tam, 
mal som o 2 kg menej 
a bol som veľmi chudý, 
a počas pobytu v Capilla 
som schudol ďalšie kilo, 
keď som pil len tekutiny. 
Potom som po čase 

začal cítiť, 
že všetky tieto tekutiny 
sú veľmi ťažké, najmä 
prírodné šťavy 
a tak som začal piť 
číre polievky a čaje, 
bylinkové čaje 
a tiež množstvo vody. 
Po čase sa mi aj čaje 
a číre polievky 
zdali byť príliš ťažké, 
takže posledné dva mesiace 
som začal piť iba vodu. 
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. 
Pokračujeme v programe 
„Victor Truviano: 
breatharián z Argentíny“. 
Keď absolvoval 
21 dňový proces 
k nezávislosti na jedle, 
prešiel Victor 
na liquidariánsku fázu,  
kedy počas takmer  
jedného roku pil iba  
šťavy, čaje, číre polievky, 
a iné tekutiny. Aj tie 
začal postupne pociťovať  
ako príliš ťažké pre  
svoje telo, a preto sa Viktor  
prirodzene stal wateriánom,  
kedy pil iba vodu. 
Avšak wateriánska fáza 
netrvala veľmi dlho. 
Pamätám sa, 
že keď som pil iba vodu, 
cítil som, že voda  
je tá najmocnejšia vec, 
aká existuje, 
a najťažšia, však? 
A nie je to to isté, 
keď ju zmiešate 
s vývarom alebo čajom; 
keď je tam iba voda, 
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je veľmi hustá, 
veľmi mocná. 
Keď som pil vodu, cítil som, 
akoby na mojom tele  
bola celá hora, skutočne. 
Vtedy som pocítil potrebu 
prestať piť všetky tekutiny 
teraz 15. januára 
sú to už tri roky. 
Už sú to tri roky, 
čo som prestal piť tekutiny 
a štyri roky, 
čo som prestal jesť. 
A to je spôsob, 
ako sa to prihodilo mne, 
ale ja som to nehľadal, áno? 
Celé sa to stalo postupne, 
krok za krokom. 
Spoliehanie sa na kozmickú 
energiu alebo pránu 
ako výživu pre jeho telo 
namiesto jedla, 
je pre Victora radosťou. 
Odkedy sa stal 
breathariánom,  
Victor si zrazu uvedomil, 
že má k dispozícii 
tak veľa času. 
Toto je veľmi zaujímavá  
téma pre mnohých divákov 
našej televízie, 
vaše vysvetlenia a opisy 
by pre nich mohli byť 
veľmi dôležité. 
Mohli by ste popísať, 
aké to je 
neprijímať žiadne jedlo? 
Dobre, predovšetkým  
je to niečo veľmi pohodlné. 
Je to odlišný druh slobody. 
Neviem, mnohokrát 
dokážem sedieť celé dni 
na skale pri rieke, 
nepotrebujete nič, 
pretože tiež cítim, 
že v mojom vnútri 
ten vzorec prijímania jedla 
nebol odstránený, 
bol to vzorec  
nedostatku, áno? 

Je to jednoduché, 
až do toho bodu. 
Nemusíte chodiť 
ani na toaletu  
– je to mnoho vecí. 
A čo viac, 
máte tak veľa času, 
pretože ak jete, 
musíte chodiť 
do supermarketu 
nakupovať jedlo, 
a potom musíte variť. 
Najskôr si musíte rozmyslieť, 
čo chcete jesť, 
potom to kúpite, potom 
uvaríte, potom to zjete, 
potom umyjete riady, 
potom idete na záchod, 
je to celý proces, však? 
Takže tento čas, ktorý spolu 
behom dňa dosahuje hodiny  
– nehovorme o týždňoch 
– počas dňa ich mám, ako  
keď ma teraz vidíte sedieť 
a vlastne 
keď zdieľam 
ten proces kdekoľvek, 
vždy sa cítim takto – 
som veľmi, veľmi pokojný. 
Takže je to odlišný 
druh slobody. 
Ako je možné, 
že ľudská bytosť 
dokáže žiť bez potreby 
fyzického jedla? 
Viktor hovorí 
o svojich náhľadoch 
z osobnej skúsenosti. 
Ako myslíte, 
že je možné, 
ak to viete vysvetliť, 
že ľudské telo dokáže 
žiť bez takej potreby, 
alebo to pripisujete 
niečomu alebo  
niekomu inému? 
Niečomu? 
Tej Veci, Bohu, vesmíru, 
Celku. 
Keď sa aktivovala 

bunková spätná väzba... 
Bunková spätná väzba je to, 
keď sa bunky 
samé regenerujú, 
takže vôbec nikdy nezávisia 
na vonkajších veciach, áno? 
A to isté sa deje 
v mojom tele, pretože ja som 
stavom svojich buniek, 
preto ani moje telo nezávisí 
na vonkajších veciach. 
Mnohí ľudia hovoria, 
že moje črevá 
sa zlepia dohromady 
a keď sa rozhodnem 
znovu jesť, 
nebude to možné, 
a tak ďalej – 
je to ako strach 
z vonkajších vecí, áno? 
Hovoria tiež, 
že orgány nepracujú 
a to nie je pravda, 
pretože keby nepracovali, 
nemohol by som hovoriť, 
nemohol by som sa hýbať. 
Takže orgány pracujú 
ale iným spôsobom, 
a myslím si, že pracujú 
oveľa živšie, 
pretože nie sú  
brzdené emóciami 
spojenými s jedlom. 
Cítim, že existuje 
aj takáto možnosť 
nebrzdenia  
tejto energie, áno? 
Ja som tou energiou, 
preto všetko môže fungovať 
odlišným spôsobom. 
Keby som jedného dňa  
mal jesť alebo piť tekutiny, 
bude to tiež dokonalé – 
všetko je na to pripravené. 
Vždy hovorím, 
že ľudské bytosti 
majú aj možnosť jesť, áno? 
Jesť je jedna z možností, 
spomedzi miliónov 
iných možností, 
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a jednoducho ide len o to,  
že možnosť, o ktorej  
sa dnes rozprávame,  
je tou možnosťou, ktorá sa  
stala mne, to že nejem, 
ale tiež viem, že je to 
len jedna možnosť, áno? 
Aký je Victorov pohľad 
na „tú Vec“, 
na „Celok“ 
alebo na „Boha“, 
ktorému pripisuje svoju  
schopnosť žiť ako pranarián? 
Ohľadne Boha 
a vesmíru, Celku, 
tej (jednej) Veci, 
Božieho Svetla 
alebo Božstva – 
nemá to jednotu, 
pretože ak hovoríme  
o jednote, 
hovoríme o množstve čísel, 
a to vo vesmíre neexistuje. 
A čo viac, cítim, 
že podoba Celku či vesmíru, 
sa prejavuje prostredníctvom 
každého jedného z nás – 
my to zažívame 
v každom okamihu, 
medzi každým našim  
nádychom a výdychom. 
Moja vízia ohľadne tohto 
je to, čo sa deje teraz, áno? 
Pretože teraz sa pozerám 
do vašich očí, 
a to je všetko, čo v tomto 
momente existuje, 
a dokážem vidieť Boha, 
vesmír alebo Celok 
prostredníctvom vašich očí 
a môžem sa v nich  
odzrkadľovať. 
Takže to je to, 
čo ohľadne toho cítim. 
Myslím, že je to rovnaké – 
som neustále vo svojom  
vnútri zameraný a sústredený 
a mám  
oveľa viac možností 
vidieť ľudstvo 

vo svojom vnútri 
než ho pozorovať navonok. 
Aké boli niektoré 
vedľajšie efekty, 
ktoré Victor zaznamenal, 
keď prvýkrát prechádzal 
k nezávislosti na jedle? 
Ako sa jeho život zmenil 
k lepšiemu, keď žije 
ako breatharián? 
Sledujte nás opäť budúcu  
nedeľu v závere programu 
„Victor Truviano: 
breatharián z Argentíny“. 
Ďakujeme vám, milí diváci, 
za vašu spoločnosť pri  
sledovaní dnešnej relácie 
Medzi Majstrom a žiakmi. 
Relácia 
Dobrí ľudia, dobrá práca 
nasleduje hneď po 
Pozoruhodných správach. 
Zostaňte prosím naladení na 
Supreme Master Television. 
Boh vám žehnaj. 
Zatiaľ dovidenia. 
Pre kontakt 
na Victora Truviana 
emailujte prosím na: 
victortruviano@gmail.com 
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