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⬧ NITHYA SATSANG ⬧ 



 

  

His Divine Holiness (HDH) Bhagavan Sri Nithyananda 

Paramashivam is recognised and predicted by past Hindu 

incarnations, present Hindu leaders and the global community: The 

Adishaivite Minority Tradition (ASMT), as the incarnation of 

Paramasiva, the Primordial Hindu Divinity as per Sanatana Hindu 

Dharma (Hinduism), the original incarnation who represents the 

Cosmic Principles and assumes human form repeatedly to evolve 

humans and other living creatures to superconsciousness or 

enlightenment.  

“Kailaasa” is an enlightenment ecosystem which was established by 

Paramasiva worldwide as an enlightened civilization itself. Through 

multiple invasions and systematic destruction of the cultural, 

spiritual, religious, social, political, economical and legal legitimacy 

of Kailaasa, this enlightened civilization worldover has been reduced 

to the soul level today. His Divine Holiness is reviving Kailaasa and 

restoring its lost legacy and re-establishing the enlightened 

civilization on Planet Earth. 

His Divine Holiness is giving superconscious breakthrough to 

humanity, which is physically demonstratable through various 

spiritual power manifestations, which is scientifically measurable 

and stands the scrutiny of rational logic in hundreds and thousands 

of human beings around the globe. He promotes the principles of 

Kailaasa which are: “Oneness”, non-violence, respect for natural 

balance and expression of the inherent spiritual powers of divinity 

present in every being 

 

NITHYA SATSANG the everyday discourse delivered by His Divine 

Holiness Nithyananda Paramashivam, the Living Incarnation of 

Paramashiva, to humanity.  

It is loaded with powerful cognitions for every individual, for 

everyday enlightened living.  

 

Jeho Božská Svätosť (HDH) Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam 

bol rozoznaný a predpovedaný minulými hinduistickými inkarnáciami, 

súčasnými hinduistickými vodcami a globálnym spoločenstvom: 

Adishaivitskou menšinovou tradíciou (ASMT), ako inkarnácia 

Paramasivu, prvotné hinduistické božstvo podľa Sanatana Hindu 

Dharma (hinduizmus), pôvodná inkarnácia, ktorá predstavuje kozmické 

princípy a opakovane preberá ľudskú podobu, aby vyvinula ľudí a iné 

živé bytosti do super-vedomia alebo osvietenia. 

„Kailaasa“ je ekosystém osvietenia, ktorý bol etablovaný Paramasivom na 

celom svete ako osvietená civilizácia sama o sebe. Prostredníctvom 

mnohonásobných invázií a systematického ničenia kultúrnej, duchovnej, 

náboženskej, sociálnej, politickej, ekonomickej a právnej legitimity 

Kailaasy bol tento osvietený civilizovaný svet dnes zredukovaný na 

úroveň duše. Jeho Božská svätosť oživuje Kailaasa a obnovuje jej stratené 

dedičstvo a obnovuje osvietenú civilizáciu na planéte Zem. 

Jeho Božská Svätosť dáva ľudstvu super-vedomý prielom, ktorý je fyzicky 

zviditeľniteľný prostredníctvom rôznych manifestácii spirituálnych 

výnimočných schopností, ktoré sú vedecky merateľné a ktoré ustoja 

kontrolu racionálnej logiky u stoviek a tisícov ľudských bytostí po celom 

svete. Rozširuje princípy Kailaasy, ktoré sú: „Jednota“, nenásilie, rešpekt 

pre prirodzenú rovnováhu a vyjadrenie vnorených spirituálnych 

schopností božstva prítomného v každej bytosti. 

 

NITHYA SATSANG je každodenný diskurz odovzdávaný ľudstvu každý 

deň Jeho Božskou Svätosťou Nithyananda Paramashivam, žijúcou 

Inkarnáciou Paramashivu. 

Je nabitý mocnými pochopeniami pre každého človeka, pre každodenný 

život v osvietení.  

 

 

O JEHO BOŽSKEJ SVӒTOSTI SRI NITHYANANDA PARAMASHIVAM 



 

 

nithyānandeśvara paramashiva samārambhām 
nithyānandeśvari parashakti madhyamām | 
asmat āchārya paryantām vande guru paramparām  || 
 

 
 

Vítam vás všetkých s láskou a rešpektom. 

Vítam všetkých oddaných, žiakov, Samajis, Satsangis, Sri Mahants, 
Mahants, Kotharis, Thanedars, návštevníkov, divákov, ktorí s nami po 
celom svete sedia vo všetkých chrámoch, ambasádach, univerzitách, 
aadheenamoch. Vítam vás všetkých s láskou a rešpektom. 

Dnes rozviniem, aký je Kailáš (ďalej Kailaasa). Pochopte, Realizáciou, 
internalizáciou toho, aký je Kailaasa, priamo zažijete manifestáciu 
výnimočných schopností. Priestor Kailaasa vo vás exploduje v podobe 
výnimočných schopností. Predtým než vám vysvetlím a 
sprostredkujem zážitok Kailaasa, chcel by som, aby ste pochopili 
niektoré základné pravdy. Seďte len s jednoduchou integritou, 
pochopte. Vaša jednoduchá integrita od vás nič nevyžaduje. Všetko, 
čo potrebujem, je len nasledujúcu hodinu alebo hodinu a pol, čas, 
ktorý budete tráviť sedením a počúvaním Satsangu, rozhodnite sa: 
“Budem mať k Swamijimu jednoduchú integritu”, to je všetko. 
Nepotrebujem vaše peniaze, nepotrebujem váš čas, ani po tejto 
hodine od vás nič nebudem chcieť. Aj túto hodinu, potrebujem len 
váš čas a aby ste sedeli asi hodinu alebo hodinu a pol, neviem koľko 

času to bude trvať ... do konca tohto satsangu. Rozhodnite sa 
dokonca tohoto Satsangu: “Venujem Swamijimu svoju jednoduchú 
integritu. Vyhlasujem svoju jednoduchú integritu,” to znamená 
“budem počúvať a internalizovať to, čo sa snaží sprostredkovať.” To 
je všetko.  

Odstráňte všetok tlak ilúzií a hlúposti. Neustále výpočty ktoré robíte, 
pochopte. Vaše kalkulácie, ktorú robíte, vás len uvádzajú do depresie. 
Vaše vase kalkulácie! Ak vyhlásim svoju integritu, “Povie mi … , aby 
som odovzdal všetok svoj majetok? Povie mi, aby som sa vzdal svojej 
priateľky? Povie mi … , aby som sa vzdal toho, čo chcem robiť? Povie 
mi … , aby som to vzdal niečoho, čo mám veľmi rád? Pochopte, všetky 
tieto kalkulácie sú hlúposti. Nebudem si od vás nič pýtať. Tiež vám 
dávam svoju integritu - veľmi integrovaný záväzok. Celý tento 
Satsang, dám vám iba skúsenosť s Kailaasa, nebudem od vás nič 
žiadať. Proste zažite Kailaasa, pretože je príliš krásny a jednou z 
dôležitých vecí je, že Kailaasa nemá bránu! Nemá ani bránu ani dvere. 
Je otvorený a má bezplatný vstup pre všetkých. Neexistuje žiadna 
kvalifikácia, vopred určená podmienka pre Kailaasa; vidíte iba v Indra 
Loka, Brahma loka, Vaikunta a vo všetkých, všetky tieto kvalifikácie, 
len Devatas môžu vstúpiť. Tak takto je mnoho kvalifikácií. 

Ale v Kailaasa: Bhuta, Preta, Pischacha (पिशाच, Piśāca), všetky typy 

ľudí [bytostí] sú povolené. Zadarmo! Niektorí Bhutas nechajú aj 
Paramashivu behať dookola! Je taký Bhōlēnātha, otvára sa všetkým. 
Tento Bhasmasura ide a prijme požehnanie, “Na kohokoľvek hlavu 
položím ruku, tí budú spálení na popol.“ AKo môže byť Shiva spálený 
na popol? Ale tento čudák sa pokúša zahrať so Shivom. Paramasiva s 
him hral túto hru, aby mu ukázal, že jeho požehnania sú skutočné. 
Len kvôli tomu pobehuje okolo a predstiera drámu. Nie že by sa 
musel zachrániť pred Bhasmasurou. Ako môže byť spálený oheň. 
Musí však dokázať, že požehnanie, ktoré dal, je skutočne skutočné. 
Bhasmasura by mal cítiť spokojnosť s prácou, že vykonal tapas a získal 
požehnanie. Len pre to, aby udržal tento princíp nažive, snaží sa tiež 
pobehovať okolo a potom príde Višnu a spáli Bhasmasuru, všetci z vás 
poznáte zvyšok príbehu. Aj takýto hupáci dostanú vstup zadarmo, to 
je všetko, čo sa snažím povedať, pochopte. Kailaasa … nemá žiadnu 
bránu, ako má len Bidadi. Môžete si myslíte, že Bidadi má príliš veľa 
brán, ale žiadnu pevne murovanú stenu. Môže byť koľkokoľvek 
mnoho brán, ale nie je žiadna pevne murovaná stena. A Bidadi 
nemôže zamurované. A … 



 

 

Jedným z najväčších požehnaní v mojom živote bolo, že som bol 
doslova zamilovaný do Arunagiri Yogishwara, môjho guru, keď som 
ho počúval. Keď som počúval, bol som do neho naozaj zamilovaný. 
Neexistovala žiadna kalkulácia, matematika. Vedel som len to, že som 
požehnaný, že mám tento priestor s ním. Koniec. 
 

 
 

A ak by môj Guru povedal, “Po skončení tohto satsangu sa tvoj život 
skončí …  všetkému bude koniec.” Dokonca aj vtedy by som sa 
rozhodol byť s ním! Povedal by som, “Pre mňa je to absolútne ok. 
Vezmi si život, len mi dovoľ byť tu s Tebou.” Bol som pripravený 
zaplatiť svojím životom, len pre jedno sedenie s ním. Mal som v tom 
veľmi jasno. Môj život … je príliš malý, aby som váhal zaplatiť ním za 
jeho prítomnosť. Mal som v tom absolutne jasno, ak bude žiadať môj 
život, bez toho, aby som si to musel po druhýkrát premyslieť alebo 
bez akejkoľvek kalkulácie, jednoducho mu ho dám. Lebo viem, že 
logika, s ktorou fungoval, si zaslúži zaplatiť miliónmi životov, 
pochopte. Každý cent, ktorý získate, si môžete užiť až do konca tohto 
života. Každé mocné pochopenie, ktoré získate, môžete si ho užívať 
pokiaľ existujete.  

 

Nazhromaždenie mocných pochopení … je najdôležitejší účel života. 
To je najdôležitejší životný cieľ. To je najväčšie životné bohatstvo, 
pochopte. Vždy, keď sme zbití, rozrušení, vzplanutí, ako naša energia 

reaguje na seba samého, svet, vesmír a Boha, ak je to založené na 
silných pochopeniach, žijete osvietenie. Logika, s ktorou môj guru 
fungoval, bola úplne lahodná. Bolo to úplne extatické. Bol som 
pripravený zaplatiť mu nie jedným, ale viacnásobnými životmi, aby 
som to mohol prijať, pochopte. Moje jednoduché vyhlásenie o mojej 
Integrite voči môjmu Guruovi, hoci nič nežiadal ani pred satsangom 
ani po satsangu. Len zmapoval Kailaasa do môjho vnútorného 
priestoru. Pozdvihol ma na Kailaasa, priniesol mi Kailaasa. Teraz to 
doslova robím pre vás všetkých. Všetkých vás pozdvihnem na 
Kailaasa a privediem Kailaasa k vám. Počúvajte. Pozorne počúvajte. 
Môžete mať 1 000 dôvodov, prečo by ste sa mali byť v integrite; 
môžete mať 1 000 dôvodov, prečo by ste sa nemali byť v integrite.  

Ak sa rozhodnete pre Integritu, môžete sa pozdvihnúť na Kailaasa a 
priviesť k vám Kailaasa. Je to všetko na vašom jednoduchom 
rozhodnutí, to je všetko. Nič iné len rozhodnutie. Jednoduché 
rozhodnutie. Keď urobíte jednoduché vyhlásenie o Integrite … 
duchovná pupočná šnúra medzi vami a Paramashivom je okamžite 
spojená. Energia Kailaaa sa do vás vstúpi ako elektrický šok. Poviem 
vám, Kailaasa v Ohiu, v roku 2004, počas inaugurácie, pomenoval som 
Kailaasa v Ohiu ako Prayag. V tom čase som urobil vyhlásenie. 
Allahabad, pôvodne Prayag, stratil svoje meno Prayag a posledné tri 
alebo štyri päťsto rokov sa nazýval Allahabad. Neviem. Aspoň 
niekoľko sto rokov. Keď som pomenoval Ohio ako Prayag, povedal 
som: „Poviem vám, že aj pôvodný Prayag, Allahabad, dostane svoje 
meno späť.“ Nikto neveril, pretože v Indii nie je možné zmeniť 
islamské meno. Je to takmer nemožné. Nemožné, najmä Allahabad. 
Také dôležité mesto. Nikdy, nikto to neočakával. (Obrázok nižšie je 
zhotovený 7. októbra 2007, počas slávnostného otvorenia chrámu v 
Ohiu v USA Jeho Božskou Svätosťou) 
 



 

 

 
 

Ale v tom okamihu, keď som dal meno, som videl, že sa vytvorilo 
pupočno-šnúrové spojenie medzi mnou a Kailaasa ako elektrický šok 
a táto informácia sa mi odhalila. Máme videozáznam. Máme 
videozáznam: Mňa ako vyhlasujem v Ohiu. V roku 2004 Allahabad 
sám stratil svoje meno Prayag pred 450 rokmi. Zdá sa, že 1575 bol 
rok, kedy bol pomenovaný ako Allahabad. Pred 450 rokmi stratilo 
meno Prayag. A v tom čase to nikto nikdy neočakával. Ale teraz je to 
len 15 rokov ... Myslím, že som to vyhlásil v roku 2004, keď bol chrám 
Ohio slávnostne otvorený! A teraz je to už Prayag! Pretože v tom čase 
mi boli tieto informácie odovzdané, bolo medzi mnou a Kailaasou živé 
spojenie duchovnou pupočnou šnúrou. Ako šok tieto informácie 
vstúpili do mňa. A ten samotný šok som nainštaloval ako energiu, 
chrám v Ohiu, Prayag. Preto je tento chrám kshetra. Ohio je kshetra, 
priama energia Kailaasa! Priamo Kailaasa pristála v Ohiu. 

Pochopte, jednoduchá integrita … vás okamžite spojí s Kailaasa. 
Nečakal som, nespochybňoval ani nemal strach alebo chamtivosť, 
plánovanie alebo frustráciu. Jednoducho som sa zamiloval do môjho 
guru Arunagiri Yogishwara. Povedal som, Budem k nemu 
integrovaný. To je všetko.” Táto jednoduchá integrita robí niečo pre 
vedomie. Dvere Kailaasy sa otvorili. Hovorím vám, Kailaasa sa dá 
zmapovať do všetkých našich vedomí. Pochopte, keď som deklaroval 
svoju jednoduchú integritu so svojím guruom, všetky mocné 
pochopenia, ktoré získal, sa stali jednoducho súčasťou mňa. Bez 

akýchkoľvek tapas sa jeho mocné pochopenia stali mojimi mocnými 
pochopeniami, pretože ja jednoducho viem: To, čo sa páči jemu, bude 
sa páčiť mne, čo nenávidí, nenávidím, čo chce, chcem, čo nechce, 
nechcem, koniec! Hovorím vám, nikdy Vás nebudem nenávidieť. 
Nenávidím iba časť z Vás, ktorú musíte nenávidieť, aby ste sa stali 
Paramashiva. 

Ak sa chcete stať Paramashivom, musíte vyčistiť niečo z toho ja, 
niektoré z vecí, ktoré nosíte. Musíte sa detoxikovať. Tie toxíny musíte 
nenávidieť a odstrániť z Vás; toxické mentálne nastavenia alebo 
toxíny čokoľvek. Takže to, čo musíte nenávidieť a zbaviť sa, aby ste sa 
stali Paramashivou, je len že budete nenávidieť to čo ja nenávidím, 
nič iné. Nikdy Vás nebudem nenávidieť. Ale ak sa spojíte s tou 
zložkou, ktorú musíte zbaviť, utrpenie je jediným rozhodnutím, ktoré 
robíte. To nikto nemôže zmeniť. 



 

 

  
 
Preto hovorím: Jednoduchá integrita voči Guruovi - mať rád, čo má 
rád on, nenávidí to, čo nenávidí... Zrazu uvidíte milióny a milióny 
mocných pochopení, ktoré Guru nazbieral so svojim tapas s 
námahou, tvrdou prácou, všetkým, stáva sa zrazu vašim. Nič z toho 
nemusíte robiť. Nemusíte robiť ukončovanie, nemusíte robiť 

detoxikáciu, nemusíte robiť žiadne z týchto kriy, piriy, poriy, ariy ... 
jigu jigu jagu jagu, nič. Nič nie je potrebné. 

Jednoducho viete, čokoľvek má, je moje. Pretože on je môj. Hovorím 
vám … čokoľvek mi dal môj guru Arunagiri Yogishwara, podelím sa o 
to s vami všetkými bez toho, aby som niečo zdržal.  

Popíšem presne, ako je Kailaasa: 

Vypočujte si tento popis a rozjímajte nad ním, spojte sa s ním - 
zažijete ho. Pozrite, vidíte veľa fotografií nasnímaných NASA a veľa 
ďalekohľadmi, vesmírnou stanicou a Science Fiction filmami a tak 
ďalej. Celé pozadie je tmavé a slnko, hviezdy všetko vyzerá ako svetlo. 
Blikajúce svetlo. Ako získavate obrázky, videá vesmíru ... je to ako 
čierne tmavé pozadie, v tme sú hviezdy, slnko a mesiace ako bod 
svetla. 

Pochopte: Kailaasa je len opačným smerom. Plné svetla; extrémneho 
svetla. Všetky tieto hviezdy všetko vyzerá ako tmavá škvrna ... malé 
malé malé mušky ...! 

Najprv si predstavte, ako vyzerá táto Bhu mandala - Táto Bhu 
mandala je už vyobrazená a fotografovaná, zaznamenaná na video 
NAASA a inými vesmírnymi organizáciami a je vám všetkým už k 
dispozícii. Je to práve naopak! Celá vec je extrémna! Extrémne svetlo! 
Pochopte: Aj keď sa to pokúsite predstaviť, vaše tretie oko sa otvorí. 
Začne to len ... tatak, to je všetko! Hovorím vám, keď len budete 
dýchať toto svetlo Kailaasa…. Teraz vám všetkým otvorím svetlo 
Kailaasa ... celý priestor Kailaasa. Len dýchajte tento priestor.  

Sadnite si rovno prosím a zavrite oči a vnútorne hmkajte Mahavakya; 
netreba odriekavať, ale vibrovať, rozvibrujte seba v Mahavakya: Om 
Nithyananda Paramashivoham a viďte celý vesmír ako Extrémne 
Svetlo. Vdýchnite to Svetlo Kailaasa a vydýchnite toto Svetlo, naplňte 
sa tým Svetlom, a vytraťte sa do tohto Svetla. Kailaasa Jyothi ... 
Shuddha Svayamprakasha Jyothi ... kde mesiace a planéty a slnečné 
systémy vyzerajú ako malá tmavá škvrna.  

Om Nithyananda Paramashivoham ... {Začiatok meditácie} Om 
Nithyananda Paramashivoham... 



 

 

Paramashiva sa otvára všetkým nám. Vdychujte Kailaasa. Vydýchnite 
Kailaasa. Rozpusťte sa do Kailaasa. Vytraťte sa do Kailaasa Jyothi. 
Jnaana Peruveli Shuddha Svayamaprakasha Paramashiva 
Paramporule… 

Nádych Kailaasa, výdych Kailaasa, vibrujte s Mahavakya: Om 
Nithyananda Paramashivoham. Zažite Kailaasa. Vdychujte Kailaasa. 
Vytraťte sa do Kailaasa.  

Nech Paramashiva manifestuje Kailaasa v nás všetkých a prebudí 
naše Tretie Oči... Manifestujte Stav, Priestor, Schopnosti a Bytie a 
Supervedomie Paramashivu... Om Nithyananda Paramashivoham… 

Žehnám vám všetkým. Všetci vyžarujme integritu, autentickosť, 
zodpovednosť, obohacovanie, spôsobovanie, žijúc Shuddhadvaita 
Shaivam, Paramashivoham, večnú blaženosť, Nithyananda. Ďakujem. 
Buďte blažení. 


