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Vraag & Antwoord
Vragen waar je al jaren mee rondloopt? 
Quest geeft antwoord. Mail je vraag naar 
redactie@quest.nl. Of stuur de vraag naar 
Redactie Quest, Moermanskkade 500, 
1013 BC Amsterdam.

 ‘B
reatharians’ houden er een aparte 
levensstijl op na. In plaats van 
eten en drinken, leven ze op 
‘levensenergie’, ook wel prana

kun je heel lang bezig zijn in de zon met 
rennen en zwemmen en je zonder te eten 
toch heel energiek voelen. Daar neem je 
dus meer prana tot je. Dat is de energie 
waar ik continu op leef’. 

Een pijnlijke dood
Wetenschappelijk bewijs dat mensen 
energie uit lucht kunnen halen? Dat is er 
niet, er zijn alleen de claims van mensen 
die erin geloven. Edwin Spithoven, intern 
geneeskundige aan het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht, gelooft er dan 
ook weinig van: ‘Als je kijkt naar basale 
lichaamsfuncties, is het simpelweg niet 
mogelijk om te leven zonder eten of 
drinken. Je lichaam haalt de energie en 
voedingssto� en uit voeding die nodig zijn 
voor allerlei processen in het lichaam.’ Zo 
heb je koolhydraten nodig voor energie, 
en zijn eiwitten nodig voor de opbouw en 

het behoud van spieren. ‘Daarnaast is er 
water nodig om deze sto� en naar de cellen 
te vervoeren, en om afvalsto� en af te 
voeren’, vertelt Spithoven. 
Wat gebeurt er precies wanneer je ineens 
stopt met eten? Je lichaam verbrandt dan 
de eigen reserves aan glucose, vet en 
eiwitten. Mensen die zeggen te leven op 
prana, claimen dat dit bij hen niet gebeurt. 
Wetenschappelijke studies wijzen uit dat 
stoppen met eten, niet geheel verrassend, 
leidt tot verhongering, uitdroging en 
schade aan allerlei organen. Na een dag 
of vijf zul je flink ziek worden. Je bloed 
wordt dikker en op den duur zullen je 
nieren en andere organen het begeven. 
Als je daarbij ook nog niet drinkt, ben je 
helemaal ver van huis. Uiteindelijk zal dit 
eindigen in onderkoeling en een pijnlijke 
dood. Door de jaren heen hebben ook 
meerdere prana-aspiranten het loodje 

Kun je leven 
zonder te eten?
Een mens moet eten en drinken om te overleven, zou je 
denken. Toch zijn er mensen die zelf zeggen nooit te eten 
en hun energie te halen uit hun omgeving, door simpelweg 
te ademen. Wat zegt de wetenschap daarover?
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Je voeden met zonne-
stralen? Goed idee om 

toch een paar appels 
mee te nemen.

genoemd. Dat druist natuurlijk tegen elke 
vorm van gezond verstand in, maar zelf 
vinden ze het de normaalste zaak van de 
wereld. Brahman Menor (geboortenaam: 
Wim) is zo iemand. Hij leeft al jaren op 
prana. Eten en drinken doet hij naar eigen 
zeggen nauwelijks. ‘Als ik op vakantie of uit 
eten ben, neem ik wel eens een hapje van 
iemands avondeten voor de smaak, maar 
ik hoef het niet te doen voor de energie. 
Dat heb ik niet meer nodig. Ook drink ik 
niks.’ Hij snapt zelf ook dat dit nogal bizar 
klinkt, en dat mensen dit nauwelijks 
geloven. Toch zit het volgens hem in 
iedereen. 
Wat dat prana precies is? Brahman: ‘Denk 
maar aan een lange dag op het strand. Dan 

QST21013-venalang.indd   42 26/10/2021   15:58



13/2021 43

gelegd, doordat ze simpelweg te weinig 
binnenkregen. Medici en diëtisten advise-
ren dus ten zeerste tegen deze levensstijl. 

Niet in een keer
Hoe wordt iemand dan breatharian? Dat is 
voor iedereen anders, zegt Brahman. ‘Ik 
ging van bodybuilden naar vegetarisch, 
naar veganistisch. Ik voelde steeds meer 
dat mijn lichaam gewoon geen voeding 
wilde. Ik kwam iemand tegen die een 
breatharian in huis had en ik voelde 
meteen dat dat mijn antwoord was.’ Dat 
wil niet zeggen dat hij zomaar uit het niets 
van prana ging leven. ‘Dat was een proces. 
Het veranderen van cellen en het loslaten 
van ‘conditionering’. Conditionering is 
denken dat als je niet drinkt of eet, dat je 
dan doodgaat. Ik moest mijzelf helemaal 
overgeven aan het idee dat ik geen eten 
of drinken nodig had.’ Toen pas werkte 

het echt, zegt hij. ‘Als je tijdens het proces 
twijfelt, dan ben je bang dat je tekorten 
hebt, dan ervaart je lichaam dat. Dat is de 
grootste uitdaging: je mind meekrijgen.’
Volgens medici is deze mindset juist erg 
gevaarlijk, simpelweg omdat je lichaam 
absoluut niet langere periodes zonder 
voedsel en vocht kan. Vooral als je nooit 
eerder hebt gevast. Daarnaast toiletteren 
breatharians nauwelijks, wat ook ongezond 
is (zie het kader ‘Wel e� iciënt’). 

Niet thuis proberen
Kortom, de medische wereld raadt sterk 
af om te stoppen met eten en drinken. En 
Brahman? Die beweert dat het kan, als je 
het geleidelijk doet: ‘Als je ook zo wil leven, 
moet je je voeding rustig afbouwen. Het is 
niet zo dat als je veel minder eet, je al een 
eind onderweg bent. Je lichaam heeft dan 
nog steeds voeding nodig en dan doe je je 

lichaam tekort. Dan loop je op de lange 
termijn schade op. Doe dit alleen onder 
begeleiding.’ Uitkijken is zeker nodig, want 
er zijn meerdere gevallen bekend van 
mensen die probeerden te leven zonder 
eten en daaraan zijn overleden. Brahman 
staat trouwens open voor medisch onder-
zoek (eerder zijn er ook al andere breathari-
ans onderzocht, zie het kader ‘Op beeld’). 
Internist Spithoven juicht dit toe: ‘Hij is altijd 
welkom voor een observatie voor langere 
tijd.’ 
Kortom, kun je leven zonder te eten? Alleen 
als je in staat bent je lichaamsprocessen op 
celniveau te veranderen en energie uit lucht 
te halen… Reken er dus maar niet op. 

adriaan.ter.braack@quest.nl

Op beeld
Prahlad Jani uit India was een bekende 

‘breatharian’. Vanaf zijn veertiende 
leefde hij volgens eigen zeggen zonder te 
eten en drinken. Hij is maar liefst negentig 
jaar oud geworden, en leefde dus 76 jaar 
op alleen prana, als zijn beweringen 
kloppen. De vorig jaar overleden adem-
monnik is in 2010 onderzocht door 
Indiase artsen. Vijftien dagen lang werd 
hij via camera’s geobserveerd. Hij werd 
niet betrapt op eten of drinken. Hij wordt 
dan ook vaak aangehaald als bewijs dat 
leven zonder voedsel echt mogelijk is, 
maar er zijn wel wat kanttekeningen. Zo 
is er nooit een degelijk wetenschappelijk 
artikel uit de studie voortgekomen. Daar-
naast waren er dode hoeken in zijn kamer 
waar de camera’s geen zicht op hadden, 
en werden externe onderzoekers niet 
toegelaten ter controle. Allesbehalve een 
waterdicht onderzoek, dus.

Jani (midden) beweerde 
dat de hindoeïstische 
godin Amba hem op 
de been hield.

Wel e�  ciënt
Niet eten en drinken 

bespaart niet alleen 
geld, maar ook veel tijd. Je 
hoeft nooit te koken, en ook 
nooit naar de wc. Brahman 
Menor, die op niets dan 
lucht en licht zegt te leven: 
‘Een keer in de zes tot zeven 
weken heb ik vaste ontlas-

ting. Dat zal zijn van 
de minimale 

voedings-

sto� en die ik binnenkrijg 
en restanten van oude 
cellen. Mijn lichaam blijft 
wel afvalsto� en aanmaken.’ 
Ook wordt er amper ge-
plast, wat in principe ook 
erg ongezond is. Nierspeci-
alist Edwin Spithoven (UMC 
Utrecht) is dan ook kritisch: 
‘Je nieren voeren afvalstof-
fen af, door middel van 
urine. Als je niet plast, 

blijven die sto� en in je 
lichaam. Daarnaast kunnen 
je nieren beschadigd raken 
als je nauwelijks drinkt en 
plast.’ Bovendien slaapt 
Brahman nauwelijks, hij ligt 
slechts drie uur per nacht 
op bed. Ook dat is volgens 
de wetenschap slecht voor 
je gezondheid, maar aan 
de andere kant: tel uit je 
tijdswinst. 
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