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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 Mahants, Mahants, Thanedar, Kotharis, 
návštěvníky, diváky, brahmacharis, brahmacharinis, jogíny, jogínky, 
Sarvajnapeetha Yajamans, Karthas, Ananda Samajis, všechny, kteří s 
námi sedí po celém světě u Nithyananda TV nebo na obousměrné 
videokonferenci s Nayanou Deekshou. Vítám vás všechny s láskou a 
úctou. 

 
Dnes je zpráva z Kailaasy - obklopte se ekosystémem toho, čím se 
chcete stát, pochopte. Pokud chcete dosáhnout osvícení, mějte 
kolem sebe takové přátele a lidi. Protože člověk je v zásadě 
společenským zvířetem. Co je vám neustále předkládáno, jde do vás, 
ať už to přijímáte nebo odmítáte, prosím pochopte. I když bojujete a 
snažíte se něco odmítnout, tak to, s čím bojujete, zůstává součástí 
vás.  

 
Sděluji vám jednu důležitou pravdu. Obklopte se tím, čeho chcete ve 
svém životě dosáhnout. Pokud chcete ovládat vědu o penězích,  
přirozeně pro vás bude Wall Street nebo Hong Kong to pravé místo. 
Protože i vzduch je tam naplněn myšlenkou na peníze, peníze, peníze. 
Celý ekosystém je postaven pro tuto myšlenku - Kubera puri. Pokud 
chcete ovládnout lékařskou vědu, máme místo v Tamil Nadu, které 
se nazývá Kolli Malai. Každý, kdo chce ovládnout lékařskou vědu, 
pochopte ... říkám „lékařská věda,“ neříkám indická lékařská věda. 
Říkám jen lékařská věda, protože stále existují velcí mistři, 
manifestující mimořádné schopnosti, kteří si mohou stáhnout celou 
lékařskou vědu a žijí v Kolli Malai. Tyto hory i nadále hostí velký 
ekosystém lékařské vědy, ať už chcete ovládat východní lékařské 
systémy jako Siddha a Ayurveda nebo čínskou medicínu nebo západní 
alopatii a systém léčení založený na chemikáliích. 

 
V Kolli Malai stále žijí někteří skvělí lékaři bez těla. Každého, kdo tráví 
čas v Kolli Malai, tyto velké nevtělené duše chytí a začnou je učit a 
stahovat do nich tuto vědu. Poslouchej pozorně. Když jsem byl v 
odloučení a samadhi, uvědomil jsem si, že lidská bytost je v zásadě 

společenské zvíře. Oheň, jatharagni ve vašem pupku, hoří a tlačí 
signály a vášně do vašeho systému na základě lidí a bytostí, které vás 
obklopují. Nikdy nedovolte, aby kolem vás byli lidi, kteří vysávají duši 
a energií druhým, kteří vás uvrhují do deprese a negativity. Držte si 
kolem sebe šťastné lidi. Žijte se šťastnými lidmi - lidmi, kteří do vás 
vkládají silná pochopení. 

 
Když říkám šťastní lidé ...- dokonce i ti, kteří vás nutí neustále pít, 
můžete považovat za ty, kteří vás činí šťastnými. Ne! Nemluvím o 
tomto druhu šťastných lidí. Mluvím o lidech, kteří vás učiní šťastnými 
tím, že do vás vložíte silná pochopení, ne alkohol a drogy a další 
hloupé věci. Ne! Lidé, kteří do vás vloží silná pochopení a kteří vás 
učiní šťastnými díky silným pochopením! Ty si užívejte. Ty zažívejte a 
jejich přítomnost okuste. Mějte kolem sebe takový druh komunity, 
takový druh ekosystému. 

 
Pozvedněte se. Obklopte se lidmi, kteří do vás budou vkládat silná 
pochopení, a učiní vás blaženými a šťastnými. Neintegrita by se ve 
vašem životě měla stát nadbytečnou, irelevantní. Říkám vám - 
nejhorší věcí, která se může stát lidské bytosti, je, že začne věřit, že 
integrita je obtížná. To je nejhorší prokletí. Prokletí bez vykoupení. 
Poslouchejte. Vždy říkám Paramashivovi: „Prabhu, udělej ze mě 
cokoli, ale nikdy ne ateistu. Udělejte ze mě cokoli, i když ze mě uděláš 
psa, budu moci nějak uctívat Shiva Lingu v nějakém odlehlém lese a 
dosáhnout osvícení. Když ze mě uděláš opici, budu moci vytrhnout 
alespoň jeden bobkový květ nebo bobkový list ze stromu a položit je 
na Shiva Lingu a dosáhnout osvícení. Pokud ze mě uděláš krysu, tak 
když půjdu někam vypít ghí, zapálím s ním chrámovou lampu a 
dosáhnu osvícení. Udělej ze mě cokoli, nemám s tím problém. Ale 
nedělej ze mě ateistu.“ Protože ateista je prokletý bez vykoupení, 
pochopte. Ať už jste jakákoli kombinace těla-duše, v Shaivismu vždy 
máte způsob, jak dosáhnout osvícení ... pokud víte, jak se obklopit 
Shaivity. 

 
Obklopte se jakýmkoli ekosystémem osvícení, který chcete získat. 
Pochopte. Vytváření konfliktů ve vás, rozčilování se a odpojení se od 
vašeho vztahu s vaším guru je ten nejhorší zločin, který vůči sobě 
můžete spáchat. Je to horší než se zabít. Když napadáte guru nebo 
aktivně nasloucháte jeho napadání, roky vaší duchovní praxe a 



 

 

spojení skrze tuto duchovní pupeční šňůru, které jste si vytvořili s 
guru, se přeruší, a lidé, kteří přerušili spojení skrze duchovní pupeční 
šňůru, do vás vloží jed. Nepozvednou vás, ani se o vás nepostarají, ani 
pro vás neudělají nic dobrého. Z různých důvodů v nich probíhá 
vnitřní var. Ten na vás vyzvracejí, tento jed do vás vloží a zničí vaši 
existenci. Viděl jsem lidi cestovat ve vertikální časové zóně až do 
určité úrovně a pak přišly nějaké pochybnosti, zmatenost - zhroucení, 
obviňování! 

 

क्षीणे पुणे्य मर्त्यलोकं विशन्ति 
kṣīṇe puṇye martyalokaḿ viśanti 
 
Když vase punyas skončí, opět spadnete do nižší existence. 

Pokud chcete dosáhnout osvícení, obklopte se lidmi, kteří do vás 
budou neustále vkládat silná pochopení. Vyvíjejte se k osvícení. Stále 
více, hlouběji a hlouběji - ať se silná pochopení stanou součástí 
vašeho života. Říkám vám, ekosystém osvícení v Tiruvannamalai, 
který tam byl, když jsem se narodil, a který je stále naživu, ten nelze 
zabít. Naštěstí ho nelze zabít. Možná potřebuje být ještě více oživen 
a rozšířen tak, aby podporoval více lidí, o tom není pochyb. Je tam 
jako ekosystém osvícení. Více lidí ho musí používat a vnitřně 
zpracovávat, zažívat a manifestovat. I přesto, jen pouhou 
vzpomínkou, osvobozuje. 

 

स्मरणात् मुन्ति अरुणाचलम् 
smaraṇāt mukti aruṇācalam 
 
Jen pouhou vzpomínkou osvobozuje. 
 
Každá velká bytost, která má v sobě část tohoto velkého ekosystému 
osvícení - Shesadri Swamigal, Ramana Maharshi, Annamalai 
Swamigal, Isakki Swamigal, Ramsuratkumar, Sadhu Om, Muruganar, 
Kanagammal, Raghupati Yogi, Vibhudananda Puri, Tinnai Swamigal. 
Tyto velké bytosti jsou Velké Avadhuty, pochopte .... obklopili mě, 
nalili do mě sami sebe, a svou upřímnou a tvrdou prací mě vytvářeli s 
obrovskou nadějí, že se rozmnožím na miliony a probudím a oživím 
všechny ekosystémy osvícení Kailaasy po celém světě. 

 

Dnešní silné pochopení, které jsem s vámi všemi chtěl sdílet, je: 

 

स्मरणात् मुन्ति अरुणाचलम् 
smaraṇāt mukti aruṇācalam 
 
Jen si vzpomeňte na Arunachalu a jste osvobozeni. 
 
Poseďte s tímto mocným poznáním a budete manifestovat jakoukoli 
schopnost, kterou chcete. Jen si pamatujte, že Arunachala není jen 
můj guru, ale je i vaším guru. váš guru je Arunachala. Jen si pamatujte 
- Arunachala je váš guru. Vzpomínka na Arunachalu je osvobození. 
Vzpomínka na Arunachalu je osvobození. Posaďte se nyní s tímto 
silným pochopením. Intenzivně čantujte Mahavaakyu „Om 
Nithyananda Paramashivoham.“ Jako extrémní vděčnost a 
odhodlání, závazek Paramashivovi a sampradaye (učednické linii) 
mých guru, jsem zde k dispozici všem, abyste si ho mohli užívat. 
Sdílejte a oslavujte, obohacujte a užívejte si. 

Nyní začněme process Jednoty. Silné pochopení je: 

 

स्मरणात् मुन्ति अरुणाचलम् 
smaraṇāt mukti aruṇācalam 
 

Jen pouhou vzpomínkou vás Arunachala osvobozuje. 

Vzpomeňte si na Arunachalu, posaďte se a intenzivně čantujte 
Mahavaakyu “Om Nithyananda Paramashivoham”. Začněte. 

 
Om Nithyananda Paramashivoham. 
 
Takže esencí dnešního satsangu je, že Paramashiva je nepřetržitě k 
dispozici. Naplánujte si, že využijete Paramashivovu přítomnost, čas, 
schopnosti, všechno … tak moc, kolik jen můžete a kolik chcete.  

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


