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„Można się mylić dwojako: wierzyć w coś, co nie jest prawdą 
lub nie wierzyć w coś, co jest prawdą.” (Soren Kirkegaard – 
filozof)

.

Czy człowiek może żyć bez jedzenia? 
Do niedawna nauka nawet nie zadawała sobie takiego 
pytania uznając to za niedorzeczny żart, okłamywanie czy 
nawet głupotę.
A jednak, są już setki a nawet tysiące ludzi na świecie, którzy 
bez większego rozgłosu, czy narzucania innym swojej 
metamorfozy życia od wielu lat żyją Światłem. 

.

.
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Jedną z nich jest bardzo skromna i niezwykle ujmująca 
swoim ciepłem i miłością Zinaida Baranova.
.

.Zinaida Baranowa jest współczesną bretarianką z Rosji. 
Chociaż ma 70 lat, naukowcy, którzy ją badali, zdumieni byli 
odkryciem, że ma ona system biologiczny 30-letniej kobiety.
Jak to możliwe?
Nie je i nie pije od 2000 roku. Stan jej zdrowia jest idealny.
.

.
.Dieter Hochegger – instruktor medytacji, nie spożywa 
żadnych stałych produktów, wyłącznie pije. 

. .

..
Patron Szwajcarii - Mikołaj z Flüe żył bez pożywienia przez 
dziewiętnaście lat.
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 Jasmuheen, autorka książki „Pokarm bogów. Żywienie 
światłem” nie je od 1993 roku.

„Jeżeli zaakceptujemy, że coś jest możliwe powoli zaczynają 
się ku temu otwierać drzwi” 

W jakimkolwiek momencie istota ludzka poszukuje 
doświadczenia najczystszego aspektu natury 
w sposób jaki jest korzystny dla wszystkich – 
wszystko to jest wspierane przez Uniwersum.

 Idea prany jako pożywienia istnieje od zarania 
dziejów. 

Umysł wszechświata i jego zapis Akaszy pokazują 
czasy kiedy wszystkie istoty były utrzymywane siłą 
prany. 

Odżywianie paniczne jest zdolnością do przyciągania 
i potem absorbowania – z uniwersalnego źródła 
Mocy – wszystkich związków odżywiających, witamin 
i minerałów, które jednostka ludzka potrzebuje do 
podtrzymywania zdrowego fizycznie, emocjonalnie, 
mentalnie i duchowo życia. 
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W szerszej perspektywie oznacza to mniej zniszczeń 
poczynionych w środowisku plus olbrzymi wpływ na 
sprawy związane z ociepleniem globalnym poprzez 
proces poznawania możliwości odżywiania ze źródła, 
które wszyscy mamy w sobie.

Pomimo tego, że w zachodniej kulturze rzadko uczy 
się nas tego jak być świadomym wewnętrznego źródła 
energii i jego zalet – jogini indyjscy znali ten 
wewnętrzny plan energetyczny i używali go 
z pożytkiem od tysięcy lat. 

 

.
.
.
Walter „Omsa” Rohrmoser, alpejski jogin.
.

 

Nie muszę o dwunastej wracać do domu na obiad. 
Mogę iść na spacer, robić co chcę. 

Oto główny cel: Wolność.

Nie pracuję na jedzenie, czyli znowu zyskuję 
swobodę.

Spaceruję, przechadzam się po górach.
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Gdy inni odbywają poobiednią drzemkę ja jestem 
poza domem i przeżywam wiele miłych chwil.

 

  Dr Michael Werner, szef instytutu leków, 
naukowiec,który żywi się praną od stycznia 2001 roku.
.

Odkąd nic nie jem dobrze się czuję. To mi służy. Ceną 
jaką za to płacę jest niejedzenie. Czuję się zdrowo, 
jestem w dobrej formie, mam więcej siły i jestem 
wytrzymalszy. Biegam, gram w tenisa, żegluję... Im 
bardziej obciążam ciało tym jestem silniejszy. 

 

Uniwersytet Stanowy w Oregonie

 

Dzisiejsza nauka jest zgodna co do tego, że bez 
uznania świadomości jako relacji przyczynowej 
w świecie nie pojmiemy fizyki kwantowej.

Byliśmy wstrząśnięci musząc uznać, że pogląd 
dawnych mistyków, zgodnie z którym świadomość 
jest podstawą bytu, to prawdziwe widzenie świata 
w przeciwieństwie do tego, które nauka proponowała 
i uznawała przez ostatnie czterysta lat.

prof.dr Amit Goswani 

specjalista fizyki kwantowej
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„  Mataji” Prahlad Jani  , jogin który nie jadł ani nie pił ponad 
70 lat.
Hinduski pustelnik przeszedł testy w szpitalu w zachodnich 
Indiach w mieście Ahmedabad. Lekarze są w szoku – ten 
człowiek nie potrzebuje żywności i wody!
 

.

Uniwersytet Cambridge, Anglia

 

Mechanika kwantowa daje możliwość zgłębienia 
problemów tylko wówczas jeżeli weźmie się pod 
uwagę umysł i świadomość.

Podejrzewam, że filozofowie wschodu się nie mylą. 
Mają dobre podstawy a ich umysł jest do tego lepiej 
przygotowany.

 

prof. dr Brain Josephson 

fizyk, laureat Nagrody Nobla”
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..
W Jogasutrach hinduskiego filozofa Patańdźalego już tysiące 
lat temu opisano technikę dzięki której można żyć wyłącznie 

powietrzem i światłem słonecznym.
.

Institute of Noetic Sciences

Petaluma, USA

 

Świadomość jest czymś w rodzaju zasady 
organizującej, czymś co tworzy porządek, organizuje 
energię.

Jeżeli usunie się świadomość z ciała, ono bardzo 
szybko się rozpada.

Zjawisko bretarianizmu występuje na całym świecie. 

Bretarianie korzystają z faktu, że jedyną rzeczą jaką 
potrzebujemy aby przeżyć jest uporządkowana 
energia.

To ją w istocie spożywamy.

Rośliny i pośrednio zwierzęta są przydatne dlatego, 
że pobierają energię słoneczną i ją magazynując 
sprawiają, że jest jeszcze bardziej spójna.



Potem my je zjadamy, przy czym pobieramy nie tyle 
fizyczny, ile energetyczny pokarm. 

 

doktor filozofii Dean Radin 

badacz świadomości

 

.
Hira Ratan Manek czerpie energię patrząc w słońce.
W maju 2008 roku zakończył, trwającą pod nadzorem 
lekarzy 411 dniową głodówkę, podczas której pił tylko wodę.
Badania lekarskie nie wykazały żadnych fizjologicznych 
odstępstw od normy.
.

. 

„Słońce jest pierwotnym źródłem energii, którą się 
żywimy. 

Ciało potrafi odbierać energię słoneczną 
i przetwarzać ją w inną niezbędną mu formę energii.”

Hira Ratan Manek
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Instytut Biofizyki. Neuss, Niemcy

 

Oprócz praw fizyki nie znam żadnych innych które 
mogłyby udzielić odpowiedzi choćby na pytanie jak to 
możliwe, że setki tysięcy reakcji chemicznych 
w komórkach zachodzi we właściwym momencie, 
miejscu i w należyty sposób.

Dziś wiemy, że udaje się to dzięki biofotonom.

Każdy żywy organizm emituje słabe światło.

Biofotony to światło wysyłane np. przez Słońce.

Tylko wówczas gdy komórka zostanie wcześniej 
uaktywniona tym światłem mogą w niej zachodzić 
reakcje chemiczne.

Dzięki tym słabym promieniom komórka reguluje 
zachodzące w niej procesy.

Biofotony są odpowiedzialne za to, żeby wszystko 
przebiegało bezbłędnie

Zadaniem pobieranego pożywienia jest przekazanie 
konsumentowi zmagazynowanego wcześniej światła 
słonecznego, dzięki czemu może on się optymalnie 
zorganizować.

Zatem zdolność organizacyjna konsumenta nie jest 
skutkiem cząsteczek, które spożywa lecz światła, 
które wchłania z pożywieniem.

Weźmy np. cukier. Składa się on z dwutlenku węgla 
i wody.



Dwutlenek węgla jest wydalany przez płuca 
z wydychanym powietrzem. Woda przez narządy 
wydalania. Tym co pozostaje jest światło.

Żyjemy przede wszystkim nie dzięki substancjom, 
cząstkom lecz dzięki informacjom.

Spalanie to czysty proces energetyczny. Jest on 
oczywiście powiązany z pobieraniem pożywienia ale 
nie ono jest najistotniejsze.

Decydujące jest magazynowanie światła 
i zaopatrywanie w nie organizmu ponieważ organizm 
to istota świetlna.

Z tego powodu organizm, tak przynajmniej się 
twierdzi, mógłby zrezygnować ze stałego pokarmu 
i żyć tylko światłem.

Teoretycznie jest to możliwe.

 prof. dr Fritz-Albert Popp – biofizyk

.

.
Katolicka święta Teresa Neumann nieczuła głodu, nie była 
też w stanie nic zjeść. Nawet gdyby chciała nie mogła by 
niczego przełknąć.
Nie przyjmowała pożywienia od roku 1926 do śmierci 
w roku 1062.
Jej jedynym pożywieniem był eucharystyczny opłatek.
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Zapraszam do obejrzenia niezwykle ciekawego filmu, 
z którego dowiesz się na temat bretarianizmu, czyli 
możliwości życia bez jedzenia dużo więcej:
 

Na początku była światłość
.

http://www.youtube.com/watch?v=vhZmmvGq8d8

 

W przekazie wizji Teresy Neumann z 15 października 1948 
roku, zaczynającym się od słów: „Od wielu lat Bóg dawał mi 
wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło.”, 
przewidującej dla Polski szczególną rolę w przyszłości, 
znajdują się takie słowa: „Światłych i mądrych Polsce nie 
odmówię.”
I rzeczywiście Polska jest bardzo niezwykłym krajem, 
w którym rodzi się i żyje wielu niezwykłych, światłych i 
wspaniałych ludzi.
Dlatego też, właśnie w Polsce mamy możliwość 
przechodzenia na odżywianie praną w sposób bardzo 
łagodny.
Prowadzone są Kursy Diety Pranicznej i po odpowiednim, 
kilku lub kilkunastu miesięcznym przygotowaniu, 
polegającym na stopniowym oczyszczaniu ciała, umysłu 
i podświadomości można uzyskać, trwającą tylko kilka dni 
Świętą Inicjację, po której nie czuje się już głodu i nie musi 
się jeść ponieważ organizm zostaje przełączony na 
odżywianie praną.
Święta Inicjacja jest procesem duchowym i nie może jej 
udzielić żaden człowiek. Uzyskuje się ją po zawierzeniu Bogu 
i oddaniu się Jego prowadzeniu, opiece i ochronie.
Można by to ująć tak, że dokonuje jej sam Bóg poprzez swoje 
Boskie Światło.

http://www.youtube.com/watch?v=vhZmmvGq8d8


Po tej Inicjacji ma się możliwość życia bez jedzenia ale to nie 
znaczy, że musimy na zawsze tego się wyrzec. Po prostu nie 
musimy jeść by żyć, ale możemy to robić dla przyjemności
W każdym dowolnym momencie, gdy np. chcemy coś uczcić 
albo nie chcemy sprawić komuś przykrości odmawiając 
poczęstunku, możemy zjeść dowolny posiłek.
Można też, przez pewien dowolnie długi okres nie jeść 
a później znów przez pewien czas jeść. Daje to możliwość 
porównania tego jak się czujemy w jednej i w drugiej sytuacji 
a potem wybrać to, co dla nas będzie najlepsze. 
...
Tematowi Diety Pranicznej poświęcony jest oddzielny wpis:
.

DIETA  PRANICZNA

http://treningantystresowy.pl/2014/02/dieta-praniczna/

	Czy można żyć bez jedzenia?
	DIETA PRANICZNA

