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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 svojej bezpečnosti, 
neprestávajte jesť 
bez skúseného poradcu. 
Ďakujem vám. 
 
Pozývame vás teraz 
sledovať 4. časť 
5-dielneho seriálu s názvom 
“Dirk Schröder: 
Posouvání hranic  – 
život plný světla” – 
v relácii Medzi Majstrom 
a žiakmi. 
Cestopisec, autor, 
fotograf, 
a přednášející 
Dirk Schröder 
experimentuje a provádí 
výzkum života 
bez jídla 
od roku 2004. 
Je autorem knih 
„Vyživován světlem, 
Posouvaní hranic – 
Život plný světla,“ 
a také 
„Sbohem jedení, 
uždibování je v pořádku.“ 
V pořadu minulého týdne 
jsme se dozvěděli 
o fascinujících změnách, 
které se objevily 
v životě pana Schrödera 
během 4 let, od doby, 
co žije především 
ze světla. 
Později, se více a více 
lidí zajímalo 
o žití ze Světla. 
Proč si myslíte, že je to tak? 
No, těžko říct, protože 

nyní je má pozornost 
zaměřena 
na žití ze Světla. 
Co jsem vypozoroval, 
že Jasmuheen hodně 
rozširuje tento koncept, 
a já jsem opravdu 
velmi vděčný, protože 
již dlouhou dobu 
tuto věc podporuje. 
A pořád provádí 
semináře, cestuje 
po celém světě  
a šíří to. 
To je určitě jeden 
z důvodů, že se lidé 
stali vědomějšími 
a mají vzory. 
Poznal jsem, 
že film – 
„Na začátku 
bylo Světlo“ – nastartoval 
hodně lidí. 
Dostalo se jim mnoha 
rozhovorů. 
Dostali informace 
z různých stran, 
od vědců 
a také od lidí, kteří tím 
prošli. 
A to byl nakonec pro mě 
důvod, proč jsem 
se pustil do své knihy. 
Řekl jsem: „Ano, svět 
potřebuje tuto informaci.“ 
Slyšel jsem hypotézu 
o nové energii, 
která nás 
vede. 
A později, stále více a více 
lidí bude žít 
z této kosmické energie. 
Řekl bych, že je to 
jako příprava. 
Existuje stále více a více 
lidí, pro které se to stává 
normální, stejně 
jako pro mě. 
Nyní žiji jako příklad. 
Vždy se objeví lidé, 

kteří přijdou za mnou 
a říkají: „Och, to je poprvé, 
co jsem se setkal 
s někým, kdo žije 
ze Světla 
a přežívá! 
Já jsem o tom jen četl. 
A nyní vidím, 
že to funguje.“ 
Dodává to lidem odvahu. 
Dlouho jsem přemítal, 
zdali bych to měl 
říci veřejně, 
protože v naší kultuře,  
když jsme příliš rychlí 
s nějakou neznámou  
myšlenkou, nejsme v řadě 
s ostatními, pak je s námi 
jednáno nepřátelsky. 
Ale vidím, že jsme 
v době, kdy se tolik věcí 
mění, tak mám odvahu říci: 
„Nemám,  
co ztratit. 
Prostě to musím vynést 
navenek.“ 
A myslím,  
že vytvoříme pole (skupinu). 
Mluvil jsem dříve 
o poli, 
ke kterému jsem se připojil, 
když jsem začínal 
a toto pole roste. 
Lidé přicházejí do situací, 
kdy si sami sobě více 
důvěřují 
a mohou více pochopit. 
A nakonec je možné 
žít ze Světla. 
Myslím, dle mého názoru 
že to je jako příprava 
a pak 
to bude mnohem snadnější. 
Pak už nebudeme potřebovat 
21 dnů, protože pole 
(skupina) 
bude dost velké. 
Kromě psaní 
pan Dirk Schröder 
také založil 
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přírodní tábor  
v Bavorsku na úpatí 
nádherných Alpských hor, 
kde vyučuje dospělé, 
rodiny a děti, 
jak se znovu 
spojit s přírodou. 
Učím takové 
techniky přežití, jako: 
„Jak si mohu vytvořit 
ochranný štít? 
Jak mohu udělat oheň 
bez sirek? 
Co mohu jíst 
v přírodě?“ 
Vyhledáváme jídlo 
a pití. 
To je důvod, proč přichází 
mnoho lidí, dětí, 
mládeže a rodin. 
Co jsem se naučil od 
domorodých lidí a Indiánů 
bylo, že spojení 
s přírodou a duchovno 
je jedno 
a patří k sobě. 
A v naší kultuře 
to oddělujeme. 
To znamená, že jedno je 
přežití a druhé duchovno. 
A lidé, kteří 
sem přicházejí,  
aby se naučili o přežití, 
se zde najednou dostanou 
v přírodě do spojení 
se stromy, 
k díkuvzdání 
k matce Zemi 
za její živly. 
A když o tom  
chvíli přemýšlejí, 
uvědomí si, 
co s nimi udělali. 
Navrátí se 
k respektujícímu soužití. 
A pak, 
stává se to současně, 
je tam spojení 
k duchovnosti. 
Získají z toho zcela 

nový pohled. 
A já jsem opravdu 
velmi šťastný, když to vidím, 
ať už u dětí nebo dospělých. 
Najednou jim to 
odhaluje skrze spojení 
s rostlinami a živly 
jejich 
potenciál. 
A to je moje hlavní práce. 
Musím také říci, 
že jsme použily jiný postoj, 
ten, co měli 
domorodí lidé, 
kteří učili své děti 
jako instruktoři. 
Jsem přesvědčen, 
že každý člověk, 
který přichází na tento svět, 
má určitý potenciál, 
má dar, úkol. 
Našim úkolem, coby dospělí, 
učitelé, je 
najít tento poklad 
a pomoci jim, 
jako průvodci, 
aby tyto poklady 
byly vyneseny na světlo. 
Všiml jsem si, 
že díky žití ze Světla 
je můj náhled v tomto směru 
mnohem čistější 
a jde to intuicí. 
Nyní mohu mluvit  
a jinak vycházet  
s lidmi. 
A s touto metodou, 
kterou nazýváme: 
„Učení kojota,“ 
se opravdu ztotožňuji. 
Dotazováním 
správných otázek 
mohu odhalit a 
navyšovat jejich potenciál. 
Vidím výsledky  
na lidech, kteří 
se vrací. 
Je to opravdu ohromné. 
A současně 
jdeme duchovními 

prvky, 
jako je rituální sauna 
a chůze ohněm. 
A vidím, 
že lidé realizují nové, 
širší zkušenosti, které jsou 
spojeny s duchovností. 
Uvědomuji si, 
že celá věc 
je mimo náš dosah, 
pokud se neposuneme 
do jiné dimenze. 
A vidím, 
že lidé, kteří přichází, 
jsou připraveni  
vytvořit toto spojení. 
Takže já jsem přesvědčen, 
že tento potenciál 
žije v každém z nás. 
Musíme jen najít  
dobrý způsob, jak na to, 
abychom ho objevili a 
sami ho zažili. 
Pak je to docela snadné. 
Proto vyučuji 
sebe-uvědomování přírody, 
duchovní zkušenost 
a spojení s přírodou, 
protože všechno je jedno. 
Jaký závěr vykreslil 
ze svého fantastického  
cestování životem  
s posvátným Světlem 
pan Dirk Schröder 
o lidské 
existenci na Světě? 
Myslíte si, 
že žití ze Světla 
je něco, co může 
kdokoli udělat 
nebo to přichází 
z vesmírné energie 
nebo od Boha? 
Ano. Jsem toho názoru, 
že jsme bytosti Světla, 
které přišly na Zem 
a jsou reinkarnovány na Zem, 
aby zažily zkušenosti. 
Proto jsme zde, 
abychom pocítili tyto věci, 
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vnímali je, 
zažili ve všech formách, 
protože to nejsme 
schopni udělat 
s naším duchovním tělem. 
A proto si myslím, 
že se v podstatě každý z nás  
může spojit  
s touto vesmírnou energií, 
protože jsme bytosti Světla. 
Ale na druhou stranu si  
myslím,  
že určitý přechod musí  
proběhnout v našem duchu,   
v našem okolí  
a možná 
v našem fyzickém těle, 
aby jsme mohly přímo 
použít tyto energie, o kterých 
si myslím, že jsou vždy tady. 
Místo abychom si brali 
tuto energii oklikou přes 
rostliny a zvířata, jsme v 
pozici využít energii přímo. 
A je to čistá 
zdravá energie. 
A je trvalá, 
stále zde. 
Nepotřebuji stát 
na slunečním světle, 
abych se nabil, abych měl 
dost na celý den, 
protože všichni vědí, 
že když je sluneční svit, 
když je hezké počasí, 
všichni se cítíme dobře, 
ačkoli jíme nebo ne. 
A když  
celý den prší, 
pak lidé 
se necítí dobře, protože 
nemají slunce. 
Takže vidím, že je 
velmi silné spojení 
mezi lidmi 
a sluncem. 
Ti, co žijí ze Světla, 
mohou užít přímo 
toto světlo. 
Když mluvíme o energii, 

opravdu by to bylo velmi 
šetrnou možností, 
pokud už více nepoužijeme 
rostliny a jídlo ze zvířat. 
Jaké možnosti vidíte 
ze žití ze Světla, 
v ekonomickém smyslu, 
v oblasti životního prostředí 
nebo ohledně 
klimatických změn? 
Ano, je to široká oblast. 
A co se mě týče, samozřejmě, 
nepotřebuji 
už víc nakupovat. 
A tím přirozeně 
šetřím čas a peníze. 
A podívejme se na otázku 
z druhé strany: 
Jak by naše ekonomika 
vypadala, kdyby nikdo 
nenakupoval? 
My všichni jsme tak závislí 
na nakupování 
a na tomto systému. 
A přirozeně by se 
celý koloběh změnil. 
A to by bylo prospěšné 
pro obnovu Země, 
ale mnoho věcí 
by se rozpadlo, 
protože náš systém 
je postaven na jídle. 
A to je jen  
naše Západní kultura. 
Pohybujeme se v každé 
odlehlé oblasti světa, 
abychom prosadili naše 
známé obchodní značky, 
aby se uvedly na trh 
ve všech koutech. 
Pokud bychom to teď  
změnili, celý systém by 
zkolaboval a něco krásného 
by vzniklo, jsem o tom 
přesvědčen. 
Možná jednoho dne 
se tam dostaneme,  
ale podle mého názoru, 
to není účelem 
pro žití ze Světla. 

 
Pre viac informácii 
o Dirkovi Schröderovi 
navštívte prosím: 
Kniha pána Schrödera 
„Vyživovaný svetlom: 
posúvanie hraníc – 
život plný svetla“ 
(Lichtnahrung.  
Grenzen ausdehnen –  
lichtvoll leben),  
je k dispozícii na 
www.Amazon.de  
and  
www.Amazon.com 
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