
Spirituální 
Alchymické 
Produkty 
 
 
 
 

Zcela jedinečný příspěvek Avatára  
Hinduismu a celému světu.



či 
 
 

Ptali jste se někdy, jaký je 
smysl vašeho života? 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 

Smysl všeho, co děláte… 
důvod vaší samotné existence  
… to, co činí každý váš nádech jedinečným … 



         Tím nejvyšším důvodem je prožívání Sadashivy 
 

 
žít si na planetě 
Zemi jako Bůh, 
prožívat silný život 
… 
BÝT Sadashivou



 
 
 

Kdo je Sadashiva? 
 
 
 

Sadashiva je vtělením Kosmu.  
Je tím, kdo vykonává pět aktivit -  
tvoření, udržování, ničení, 
uvrhování do iluze a vysvobozování 
z iluze. 
 
Jeho Svátost Paramahamsa 
Nithyananda je žijícím vtělením 
(Inkarnací) samotného Sadashivy. 



Proč vyjadřovat 
Shaktis? 

 
Vyjadřovat Shaktis Sadashivy 

znamená žít silný život. 
Shaktis se vyjadřují, jsme-li  

v Jednotě s Kosmem. Z tohoto 
prostoru se může cokoli začít 

manifestovat jako silná životní 
realita. 



Shaktis Sadashivy 
Jsou mimořádné schopnosti, které se vyjadřují z prostoru 
Jednoty se Sadashivou. 
 
 
 
 

Jak manifestovat Shaktis? 
Zasvěcení (iniciace) Avatarem a Shaktinipada 
(propojení se s ním/s nejvyšším vědomím) jsou 
jediným způsobem, jak manifestovat tyto Shaktis. 
 
 
 

Shaktis nejsou Siddhis. 
Shaktis se vyjadřují z prostoru Jednoty. Siddhis se 
objevují, když usilovně pracujete na dosažení osvícení. 



Příprava na projevování 
Shaktis Sadashivy 

 
 
 

Fyzická příprava prostřednictvím 
Nithyananda Yogy. 

 
 
 

Psychická příprava prostřednictvím 
procesu Ukončování. 

 
 
 

Příprava nervové soustavy 
prostřednictvím spirituálních 
alchymických produktů.



 
 
 
 
 
 

Umění 
spirituální 
alchymie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Z doby před více, než 60000 lety … 



Spirituální alchymie 
 

“Když se jakákoli vzpomínka stane 
živoucí vzpomínkou, stává se bio-pamětí. 
Spolu se vzpomínkami je v našem systému 
přítomno i vědomí. Všechny spirituální 
alchymické procesy nejsou nic jiného, než 
podpora a pomoc udržet dění ve vašem 
systému na vyšší rovině vědomí.” 

 
 
 

J.S. Paramahamsa Nithyananda 



Spirituální alchymické produkty vytvořené Jeho Svátostí 
Paramahamsou Nithyanandou jsou jasně zmiňovány ve 
Védské učednické posloupnosti a podloženy všemi 
čtyřmi prameny: 

 
 

Shastra Pramanou – Zmínkou ve Védách a 
Agamách 
Apta Pramanou – Popisem osobních zkušeností, 
které s nimi měli védští proroci.  
Atma Pramanou – Osobní zkušeností 
samotného žijícího Avatara, J. S. Paramahamsy 
Nithyanandy. 
Sakshi Pramanou – Osobní zkušeností 
učedníků J. S. Paramahamsy Nithyanandy po 
celém světě. 



Spirituální alchymické produkty obsahují  
několik hlavních složek: 

 
 
 

Jnana Anjana – oční linka (pomáda) pro 
vyvolání osvícení 
Veerya - Sadashiva ve formě prášku. 
Obsahuje směs Bhasmy, Kumkumu, 
Turmericu and Haritaki. 
Pullurvi – když dojde ke spojení rozdílné 
bio-paměti a svalové paměti … vznikne 
jedinečný biologický produkt, který má 
schopnosti udržet nejlepší bio-paměť, 
svalovou paměť and bio-energii. (rostlina 
rostoucí z jiné rostliny) 



Spirituální alchymické produkty, které  
J. S. Paramahamsa Nithyananda daroval 
účastníkům ještě před programem 
Sadashivoham, aby je připravil: 

 
 

x Jnana Anjana 1 
x Kulisa Mandala 
x Sadashiva Garbha 
x Chidambara Chakra  
x Soma Mandala  
x Surya Mandala 



 

Mnoho dalších spirituálních alchymických 
produktů daroval J. S. Paramahamsa 
Nithyananda účastníkům až v průběhu 
programu Sadashivoham 

 
 

x Jnana Anjana 2  
x Mandaly  
x Krishta Sila (mramorová destička) 
x Banyan Leaf (list z banyánovníku Kalpataru) 
x Zrcadlo 
x Sundar Vadam  
x a mnohé další … 



Jnana Anjana 2 
 
 

Je oční linka vyvolávající osvícení, která  
v sobě nese bio-energii samotného Avátara.  
J. S. Paramahamsa Nithyananda vysvětluje 
starodávnou metodu přípravy Jnana Anjany 
tak, jak je popsána v Agamas: 

 
 

“Je to alchymický proces, při kterém se použije oheň, chomáček bavlníku  
a čisté máslo ghee. Osvícený mistr nebo Inkarnace zažehne a energetizuje 
prostřednictvím svého probuzeného třetího oka lampu, čímž je jeho bioenergie 
vpravena do ohně i kouře, který vychází z lampy. Ten je zachycen do nádobky 
a přidá se do něj ještě čisté kravské máslo ghee. Tímto přesným postupem se 
připravuje alchymický produkt zvaný Jnana Anjana. Aplikováním na všechny tři 
oči, je tato Jnana Ajnana detoxifikuje a pozvedne na frekvenci, která vám 
umožní porozumět pěti aspektům Ishwary (pět prvků), jedenácti dimenzím 
Kosmu a dvaceti pěti stavům vědomí – celému Maya Matrixu. Je to  
alchymická věda, přemoci Maya Matrix.” 



Bhuavanai Brahmaanda Yoni Mandala 
 
 
 

Tato Mandala reprezentuje mateřskou 
energii. Je sestavena tak, aby vás 
udržela ve stavu ‘Turiyatity’. 
Energie ukončení z této Mandaly proniká 
do vašeho systému a začne se beze 
zbytku stávat vaší realitou. Když jste  
v dostatečné tichosti, budete schopni  
z ní uslyšet 16 slabik a tónů Shodasi 
(nejsilnější mantry). 



Chidambara Mandala 
 
 
 
 
 

Tato Mandala bude pracovat s vaším 
srdcem. Přímo rozněcuje vaší ‘Chit’ 
součást. ‘Chit’ součást posiluje 
vědomí - “Já sám mám nad sebou 
větší moc, než cokoli jiného. Nic 
jiného mě nemůže přemoci.” 



Rudra 
 
 
 
 
 
 

Sadashiva se manifestuje ve 
formě nazývané Ishana nebo 
Rudra. Tato Mandala je přímo 
touto formou. Obsahuje Surya 
Mandalu, Soma Mandalu, 
Tambru (měď) a Rajat (stříbro). 
Agni (oheň) a Svarna (zlato) 
jsou přidány při iniciaci. 



Navgraha Mandala 
 
 
 
 
 
 

Tato Mandala reprezentuje 
Navagrahas (devět planet)  
v 11ti dimenzích. Je ekvivalentem 
samotných deities (živoucích 
zástupců) jednotlivých planetárních 
božstev. Udržuje vás ve stavu 
ukončení s nimi. Představuje celý 
Kosmos. 



Vastu Mandala 
 
 
 
 
 
 

Tato Mandala obsahuje Vastu 
Purusha s jeho energií (patron 
prospěšného systému uspořádání 
domácnosti nebo domu)  
a božstva čtyř živlů. Do této 
Mandaly je vložena jednotka 
dimenze ‘prostoru’. 



Ashta Lakshmi Mandala 
 
 
 
 
 
 

Tato Mandala je vtělením Ashta 
Lakshmi s jejími osmi 
energiemi a šesti bratry. 
 
Má energii, která vám pomáhá 
expandovat ve všech 
dimenzích. 



 
 
 

         Kurma Mandala  

Tato Mandala převádí 
energii Ashta Lakshmi 
Mandaly do oběživa 
(měny) v rámci Matrixu. 
 
Aktivuje sílu souběžných 
událostí. 



Kaali Mandala 
 
 
 

Tato Mandala v sobě nese 
energii Kaali a ničí veškeré 
problémy týkající se mysli, 
jako například psychiatrické 
potíže. 
 
Celá mandala rezonuje 
Kaali mantrou. Probouzí 
kauzální tělo. 



Maha Sadashiva Mandala 
 
 
 
 
 

Sadashiva, Adishakti  
a Guru – ti všichni jsou 
vtěleni do této Mandaly. 
43 energií and 46 mandal 
je umístěno do této jediné 
mandaly. Toto je MANDALA 
VŠECH MANDAL. 



Jnana Anjana Kantha Maala 
 
 
 
 

Je vyrobena z čistého stříbra a 
Rudrakshy (posvátného 
‘ořechu’) nalezeného v 
Himalájích. Swamiji se zavázal, 
že pokud si někdo ve stavu 
nejvyšší nouze nanese Jnana 
Anjanu z medajlonu na oblast 
třetího oka, Swamiji se fyzicky 
zjeví a ochrání ho. 
 



 
 
 
 
 
 

Pilulka Osvícení 

 
 
 
 
 
 
 

“Toto je můj jedinečný 
příspěvek Sanatana Hindu 
Dharmě a planetě Zemi – 
vyvinutí doslova ‘Pilulky 
Osvícení, kterou ani 
nemusíte spolknout. Stačí 
jí mít v blízkosti a ona 
spolkne vás.”  

 
 
 

J. S. Paramahamsa 
Nithyananda 



Vnitřní probuzení: Duben 20 – Květen 12, 2017  
Včetně speciálních 10 dnů “Sadashivoham”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyzkoušejte 
svojí 
spirituální 
alchymii 



Vnitřní probuzení: Duben 20 – Květen 12, 2017 
 
 

Alchymické produkty vám pomohou manifestovat jakoukoli 
realitu. Jestli chcete sami zažít účinky toho nejunikátnějšího 
a neocenitelného příspěvku Avatára celému světu, buďte 
účastníky nadcházejícího Vnitřního probuzení.  

 
 
 

Viac informácií na našej stránke:  
http://www.nithyananda-slovakia.sk/inner-awakening/ 
a emailom: slovakia.shivaloka@gmail.com 

 
 

https://gateway.nithyananda.org/product-
category/programs/inner-awakening/  
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