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Buďte odpojení  

od myšlenek!  

Buďte blažení! 
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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  || 

 

 

Vítám vás všechny s láskou a úctou. Vítám všechny oddané, žáky, 
samajis, satsangis, Sri mahanty, mahants, thanadar, kothari, 
návštěvníky a diváky, kteří s námi sedí po celém světě u Nithyananda 
TV, YouTube live, Facebooku live, Nlighten aplikaci live, Kailaasa TV, 
Hinudism Now TV, Twitteru a v obousměrném připojení s Nayana 
Deekshou. Všechny vás vítám s láskou a úctou. 
 
Dnes je Kapila Shasthi, velké Jayanti (narozeniny) Sri Bhagavana 
Kapila Maharishiho. Je to největší Siddha. Celá jeho biografie je 
zaznamenána v Bhagavatamu. Bhagavan Kapila je jednou z největších 
inkarnací hinduistické sanatana dharmy. Když Krishna vyhlašuje svou 
Parabrahma Svarupu ve Vishvarupa Darshana józe coby Paramashivu 
z prostoru Paramashivy, vyhlašuje Jeho slávu. 
 
Tehdy prohlašuje: 
 

सिद्धानाां कपिलो मुननिः 
siddhānāṁ kapilo muniḥ 
 
Mezi osvícenými bytostmi, Siddhy, jsem Kapila.  
 
Největší oslavovaná inkarnace Paramashivy je Kapila. Jeho filozofie je 
považována za nejstarší, starší než je filozofie véd - Sankhya. Tvoří 
základ všech myšlenek a myšlenkových procesů. Prosím pochopte, 
Sankhya je 'pí' procesu přemýšlení. Sankhya je 'pí' procesu myšlení. 
On je tou největší inkarnací. Nic se nevyrovná Kapilovi, pokud jde o 
prezentaci největších pravd s absolutní jasností. Proto vzdáváme úctu 
Kapilovi, zakladateli velké Mahanirvani Sampradaya (linie) a tomu, 
kdo oživil Mahanirvani Sarvajnapeethu. Protože Sarvajnapeetha jako 
taková byla od samotného Paramashivy. A Kapila ji oživil a vytvořil 
celou Mahanirvani Sampradayu. 
 
Dnes jsem chtěl předat podstatu učení Bhagavana Kapily. Pochopte, 
že celá podstata Kapily Maharishiho, Bhagavanova filozofie Sankhya, 
je naprosté odpojení se od myšlenek a budování si vnitřního prostoru, 
které je založené na absolutní blaženosti. Pochopte. Základem je 
absolutní blaženost. Vše je postaveno na absolutní blaženosti. 
Vyvíjení se a ukotvení se v blaženosti je základ. Rozvoj vašeho 
vnitřního prostoru je podstatou Sankhya filozofie Kapily Maharishiho. 
Řečeno pár slovy, vyjádřil bych to takto: buďte odpojení od myšlenek, 



 

 

buďte blažení. Poslouchejte pozorně. Tato dvě slova představují 
dnešní silné pochopení. Buďte odpojení od myšlenek a buďte blažení. 
Opravdu jsem chtěl, abyste všichni věděli o celém mém úsilí o oživení 
Kailaasy, osvícené civilizace. Kdybych měl celé své poselství vyjádřit 
pár slovy, byla by to tato: buďte odpojení od myšlenek, buďte blažení. 
Pochopte. Odpojení se od myšlenek vás učiní nesmírně silnými. 
Říkám vám, že odpojení se od myšlenek vás uvede do extrémní 
integrity, protože když se začnete intenzivně odpojovat, tak nesmírně 
posilujete svůj vnitřní prostor. 
 
Pochopte, že celý buddhismus je ze Sankhya filozofie. Proto se mu 
říká Sakhyamuni, Gautama Buddha. A musíte vědět, že slovo 
„Gautama“ pochází z hinduistického Maharishi. Město Kapilavastu 
bylo univerzitním městem Mahanirvani Akhada, kde se praktikovala 
Kapilaova učení; byla to vlastně univerzita Kapilových učení; proto se 
mu říká Kapilvastu, což znamená obsah Kapily. To je přesný význam 
slova „Kapilavastu.“ To byla atmosféra, ekosystém, ve kterém se 
Buddha narodil a kde se vyvinul. Buddha žil po celý svůj život úplně 
jako sannyasi ze Sankhya v Mahanirvani Peetha. Každou řadu 
Buddhových učení mohu vystopovat zpět až k systému filosofie 
Sankhya. Ať už metodologie, kterou aplikovali pro dosažení osvícení, 
nebo systematická Sannyas Sampradaya, kterou následovali, vše 
pochází od Kapily. 
 
Shromáždil jsem a sestavil ohromné množství úžasných věcí ze všech 
různých sampradayas (linií) hinduismu, ale jádro zůstává z Kapily. 
Dokonce i v Bhagavad Gítě vidíte, že Krishna předává osmnáct 
kapitol, a první kapitolou je Sankhya jóga. To bylo to, co bylo na 
temeni Krishnovy hlavy. Víte, když otevřete ústa, tak cokoli, co je na 
temeni hlavy, přirozeně vyjde jako první. Když Krishna otevřel ústa, 
tak první věc, která vyšla, byla Sankhya, Sankhya jóga. To znamená, 
že v zásadě je naplněn Sankhyou, principy Sankhyy, silným 
pochopeními Sankhyy, velkými pravdami Sankhyy. Pokud jde o 
osvobození, nelze nic srovnat se Sankhyou. Nic nelze přirovnat k 
Sankhye, pokud jde o osvobození. Říkám vám, extrémní odpojení se 
od myšlenek vás učiní extrémně silnými. 
 

मणििद्म ेह ूँ 
maṇi padme hūṃ 

 
 
Odpojením se od myšlenek se váš vnitřní prostor stane diamantem, 
intenzivním a silným! Říkám vám, že pokud chcete, aby se váš vnitřní 
prostor stal tím nejlepším materiálem, nejlepším kovem, tak 
odpojování se od myšlenek je ta správná metodika. Učiní vás 
nesmírně silnými. I teď vám říkám, že vyučuji možná deset tisíc 
technik; Nevím, kolik tisíc technik jsem už vyučoval a budu vyučovat. 



 

 

Ale musím říci, že cūḍāmaṇi (चूडामणि), nejlepší ze všech technik, 

které jsem kdy odhalil, odhaluji a odhalím, je odpojení se od 
myšlenek. To je podstatou Kapilovy výuky. Nic vás nedokáže usadit 
do nejvyššího samadhi tak, jako odpojení se od myšlenek a nic vás 
nemůže vést k osvícení tak efektivně, jako Kapilova filozofie Sankhya. 
Nic jiného se nevyrovná Sankhya filozofii Kapily a nic jiného se 
nevyrovná silnému procesu odpojení se od myšlenek. 
 

 
 
Kapila je Kapila. Nemůže být s nikým srovnáván. Kapila je osoba, která 
lidem představila Sannyas Sampradayu. Dokud Kapila nepřinesl tuto 
vědu z Kailaasy, praktikovala se pouze na Kailaase. Kapila přinesl tuto 
vědu na planetu Zemi. Aby vaše vědomí bylo silné na nejvyšší 
intenzitu a aby se probudilo všech dvanáct vrstev vaší DNA 
prostřednictvím sannyas, celibátu - to byla technika, metodika, 
kterou Kapila přinesl na planetu Zemi pro lidské bytosti. Kdykoli jste 
v životě zahnáni do kouta, hinduistická tradice vám dává možnost 
sanyas. Některé tradice vám dávají možnost sanyas, některé tradice 
vám dají možnost terorismu. Některé tradice vám přivodí depresi. 
Některé tradice vás dovedou do nemocnice nebo do psychiatrické 
léčebny. Některé tradice vás dostanou pod vliv sedativ. Kdykoli jste v 
životě zahnáni do kouta a cítíte bezvýchodnost, nejúžasnějším 
řešením, které můžete mít, je stav sanyas, který představil lidským 
bytostem Kapila. 
 

Koncept Apat Sannyas přinesl na planetu Zemi Kapila. A také jsem 
chtěl, abyste všichni věděli, že sám Adi Shankara vstoupil do stavu 
Apat Sannyas jako první. Kdykoli cítíte, že je váš život ohrožen, že jste 
v úzkých, přijměte stav sanyas jako řešení, pomocí kterého dosáhnete 
průlomu a budete na své cestě pokračovat dále. Kdokoli přijme stav 
Apat Sannyas, musí také vyhledat Guru a Guru ho pak provede dále. 
Není to tak, že každý, kdo přijme stav Apat Sannyas, bude pokračovat 
jako sanyasín. Guru vás povede, abyste byli buď Yogi nebo Rudra 
nebo Rishi, Muni, Siddha, jakýkoli stav si zvolíte. Kdokoli, kdo přijme 
stav Apat Sannyas inspirovaný mnou, by se měl dostavit do Bidadi a 
poté, co vás Kalabhairava důkladně prostuduje, tak rozhodne, zda se 
stanete součástí Yogi Sampradaya nebo Yogini Sampradaya, Rishi 
Sampradaya nebo Rishika Sampradaya nebo Krama Brahmachari 
nebo Krama Brahmacharini nebo Naisthika Brahmachari nebo 
Naisthika Brahmacharini, Swami nebo Swamini, Sannyasi nebo 
Sannyasini. Celá tato klasifikace bude provedena Kalabhairavou poté, 
co vás prostuduje. 
 
První věc, kterou musíte udělat, je intenzivní odpojení se od myšlenek 
a detoxikace. Vyčistit všechny toxiny pomocí jógy a ajurvédské 
Pancha Kriya. Detoxifikovat vašeho tělo a mysl. Jakmile proběhne 
detox, budete jasně vědět, jaká je orientace vaší integrity. Někdy při 
umělecké orientaci budete manifestovat ohromné množství 
schopností. Pak byste se měli stát Rudrou nebo Rudrakanyou. Někdy 
budete projevovat schopnosti při přesné intelektuální analýze. Pak 
byste se měli stát Bhairava a Bhairavi. Někteří lidé mohou kompletně 
ukotveni ve svém těle, pak byste se měli stát jogínem nebo jogínkou. 
Který řád je pro vás, o tom rozhodne Kalabhairava. 
 
Jedna věc je legrační. Pokud máte něco dělat intenzivně 21 dnů, 
musíte to dělat tři měsíce, protože až v průběhu těch 90 dnů nastane 
21 dnů, kdy je to skutečně intenzivní. Pokud děláte jógu devadesát 
dnů, tak během těch 90 dnů bude 21 dnů, kdy ji děláte intenzivně. V 
tom je celý problém. Pokud máte dělat detox dvacet jedna dnů, 
musíte tomu věnovat devadesát dnů, protože z nich bude jen 21 
intenzivních, jelikož jste tak intoxikovaní, v takovém klamu, že se 
ničeho nedokážete držet déle než dva až tři dny, po kterých to zase 
vzdáváte. Potom vám trvá další dva až tři dny, než se vzchopíte a 
začnete znovu. Ať už je to intenzivní jóga nebo intenzivní detox, puja 
- pouze pokud to děláte devadesát dnů, absolvujete požadovaných 



 

 

dvacet jedna dnů. Takže během období devadesáti dnů bude 
minimálně 21 dnů intenzivního detoxu. Při tomto detoxikačním 
procesu opustí váš systém všechny fyzické, mentální, psychologické a 
emoční toxiny. Budete si rozvíjet stále více silných pochopení. Váš 
vnitřní prostor bude připraven žít život na Kailaase. 
 

 

S životním stylem Kailaasy nelze nic srovnat. Pochopte jednu věc. 
Kailaasa není jen pro sanyasíny. Je to pro sannyasis, grihasthas, 
vanaprasthis, adi ashramis, kteří nechtějí spadat pod žádnou 
sampradayu. Nechtějí být brahmachari, grishasthové, sannyasi, adi 
ashramis. Všichni mají své místo na Kailaase, dokonce i Bhutas, 
Ganas, na Kailaase mají všichni své místo. Kailaasa je pro všechny. 
Siddhas, Muni, Rishi, Kinnara, Kimpuru, Gandhavar, Gandhara, 
Yaksha, Rakshasa, Preta, Pishacha, Brahmarakshasa, Bhuta, Vetala. 
Všichni devatas (bozi), všichni, všechny bytosti mohou být na 
Kailaase. Kailaasa je otevřená všem bytostem. Nic nelze přirovnat k 
životnímu stylu Kailaasy. Kailaasa je absolutní blaženost, absolutní 
extáze. 
 
Dnes u příležitosti tohoto příznivého Kapila Shasthi,vás všechny 
znovu iniciuji do této velké a účinné metody odpojování se od 
myšlenek, do vůbec nejúčinnější metody. Pochopte. Nic nelze srovnat 
s odpojováním se od myšlenek. Celé odpojování se od myšlenek dám 
do jednoho řádku. Rozhodněte se nezapojovat se, nevytvářet, 
neudržovat, nebojovat, neničit a nehrát si s jakýmkoli myšlenkovým 
procesem ve vás. A je to. Nevytvářejte, neobnovujte, neudržujte, 
nesnažte se ničit a nijak se neúčastněte ....nedělejte nic s vaším 
vnitřním myšlenkovým procesem. Prostě se od něj odpojte. Říkám 
vám, že to ve vás vytvoří ohromnou vytrvalost vůle. Ohromnou 
vytrvalost vůle. Extrémně silnou vytrvalost vůle. Procesu odpojování 
se od myšlenek se nic nevyrovná. Na počáteční úrovni můžete být: 
„Eh, eh, trochu se v tom motáte .. tady a tam.“ Za pár sekund uvidíte, 
že vy nejste váš myšlenkový proces. Jste za hranicí svého procesu 
myšlení. Budete sedět sami se sebou velmi vyzrálým způsobem, velmi 
vyzrálým způsobem. Poseďte sami se sebou nejvyšší vyspělostí. To je 
čisté odpojení se od myšlenek. Čistý 'unclutching'. 
 
Začněme. 
Posaďte se rovně. Zavřete oči. Odpojte se od myšlenek. 
Seďte rovně. Zavři oči. Odpojte se od myšlenek.. 
Rozhodněte se odpojovat se od myšlenek. 
 
Nezapojujte se, odpojte se od všech myšlenkových procesů! 
Vytváření, udržování, ničení, bojování, účastnění se ... veškerých 
myšlenkových procesů. Odpojte se od všech myšlenkových procesů. 
Jen seďte a buďte odpojení. 



 

 

 
 
Om Nithyananda Paramashivoham. Žehnám vám všem. Z tohoto 
prostoru odpojení se od myšlenek začněte manifestovat schopnosti 
třetího oka nebo ovládání hmoty vědomím, jakoukoli schopnost.  
 

S tímto vám všem žehnám. Všichni vyzařujme integritu, autentičnost, 
zodpovědnost, obohacování, způsobování, život v Shuddhadvaita 
Saivam, Paramashivoham, věčné blaženosti, Nithyananda. Děkuji. 
Buďte blažení. 


