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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. Všechny vás vítám s láskou a úctou. 

 
Intenzivně poslouchejte. Dnešní silné pochopení pro vás všechny. 
Puruša není dvandvou ani oklamána, ani se do ní nezapojuje, protože 
bolest-požitek, dobré-zlé, správné-špatné ... dvandva (dualita)... 
nestojí jedno proti druhému. Dvandva samotná je proti pravdě. 
Poslouchejte pozorně. Purusha se dvandvy nezúčastňuje ani není 
dvandvou oklamána - bolestí-požitkem, dobrým-zlým, správným-
špatným. Protože dvandva (dualita) není jedno proti druhému, 
dvandva samotná je proti pravdě. Pochopte hluboce toto slovo 
„Purusha“… je popsáno více způsoby, mnoha pochopeními, mnoha 
definicemi. V Sankhya je Purusha popsána určitým způsobem. V 
Patanjala je Purusha je popsána určitým způsobem. Ve Vedantě je 
Purusha popsána určitým způsobem. Dovolte mi přesně popsat, co mi 
Paramashiva odhalil slovem „Purusha“.

Budu va absolutní integritě vůči Paramashivovi a odhalením, která mi 
předává. Kalabhairava a Mahakali jsou svědky. S milostí Saraswati 
budu velmi zavázaný a v integritě s Paramashivou a s vámi. Odhalím 
pravdu takovou, jaká je, v čistotě a integritě s Paramashivajnana. 
 
Purusha znamená existenci Brahmandy, Kailaasy, Paramashivy, 
existující v Pindanda, ve vás, jako vy. Existence Paramashivy na 
Kailaase e stejná jako existence ve vás jako vy, pochopte. 
Makrokosmická existence přítomná v mikrokosmu je Purusha. 
Makrokosmická existence Paramashivy existujícího v mikrokosmu je 
Purusha. Tato Purusha se do dvandva ani nezapojuje, ani není 
dvandvou oklamána - dobré-zlé, správné-špatné, život-smrt. Veškerá 
dvandva není Purushou prožívána. Zopakuji to. Poslouchejte. 
Existence Purushy nemůže být oklamána, ani ji nezahaluje dvandva, 
protože my vždy cítíme, že dobré stojí proti špatnému. Špatné jde 
proti dobrému. Bolest je v rozporu s požitkem. Požitek je protiklad 
bolesti. Život je proti smrti. Smrt je proti životu. Správné je proti 
špatnému. Špatné je proti správnému. 
 
Poslouchejte pozorně. Ve skutečnosti tyto dva aspekty nestojí proti 
sobě, ale stojí proti realitě. Oba aspekty dvandva jsou proti satya. 
Poslouchejte pozorně, je to velmi silné pochopení - může vnést do 
vašeho systému obrovskou sílu a schopnost. Toto je jedno z 
nejsilnějších pochopení, která používají jogíni a Shaivité k 
manifestování mnoha mimořádných schopností, především výdrž a 
odolnost vašeho vědomí uvnitř vašeho systému prostě poletí vzhůru, 
pochopte. Výdrž nebo ta síla, frekvence vědomí ve vašem systému 
rozhoduje o vašem fyzickém a duševním zdraví. Chci, abyste věděli, že 
pokud se frekvence vašeho vědomí zvýší, stanete se úplně jiným 
kovem. Toto je jedno z nejsilnějších pochopení. Jak o tom meditovat? 
Řeknu vám to. Toto pochopení je třeba praktikovat, když usínáte. Když 
usínáte, vždy ležte rovně jako Ranganatha. Můžete mít malý polštář. 
Anantha Padmanabha Swamy má vždy pravou ruku na Shiva Linga - 
dělá Shiva Puju, je v Shiva Samadhi, nejvyšším Yoga Samadhi, Yoga 
Nidra. 
 
Poslouchejte. Když usínáte, rozjímejte o existenci Kailaasy, 
Paramashivy - biliony a biliony a biliony světelných let daleko. Čisté 
vědomí, život tohoto prostoru - Kailaasa, existence tohoto prostoru - 
Kailaasa a moje existence, jsou jedno a totéž. Pochopte. Purusha ve 



 

 

vás, Paramashiva z Kailaasy, teleskopické a mikroskopické, to je vše, 
ale kvalita je stejná. Oddálete obraz - Paramashiva. Přibližte obraz - 
vy, vaše samotná existence. 
 
Chápejte. Budu dále stahovat a odhalovat vám všem všechny nejlepší 
a nejúžasnější dary z  Kailaasy. Měli byste pochopit, že když jste 
upřímní a v integritě, tak tento postup, o kterém právě mluvím - 
oddálení Kailaasy - Paramashiva, přiblížení - vaše existence ... obojí je 
jedno a totéž a existuje to jako Paramashiva na Kailaase a existuje to 
ve vás jako vaše já, a je to Purusha. Rozjímejte o tom - tato Purusha 
se nedá oklamat, odklonit od dvandva, pochopte. Vnese do vašeho 
systému obrovskou sílu a soucit. 
 
Říkám vám, soucit je nektar ve vaší krvi. I když se k němu přidá jed, 
nějak přežijete. Intenzivní soucit, tato schopnost, je nektar ve vaší krvi, 
a i když bude do vašeho systému přidán jed, určitě přežijete. 
 

 
 
Takže pochopte. Když obraz oddálíte… je to Paramashiva na Kailaase. 
Když obraz přiblížíte, jste to vy ve vás. Mikroskopicky jste vy tím, čím 
je teleskopicky Paramashiva. Toto je Purusha. Složka existence 
Paramashivy a složka vaší existence je Purusha. Říkám vám, meditujte 
o tom, zvláště když v noci usínáte. Můžete velmi jasně vidět, jak 
zaměřujete vzdálené ... a slučujete se s Kailaasou, a jak se opět 
přiblížíte zpět a usadíte se v těle. Říkám vám, že i když jednu noc 

zažijete toto oddálení a přiblížení, zažijete ve vašem systému tolik 
nektaru - takovou obrovskou lásku, soucit, radost, extázi, blaženost, 
vše tak mimořádné a vyvěrající z lásky, pochopte.  
 
Hluboko, velmi hluboko, uvnitř vašeho systému, Purusha, jež tam je, 
je Paramashiva. Nelze jej oklamat, ani snížit jeho intenzitu, ani ho 
zatáhnout do dvandvy, do duality - dobrého-zlého, správného-
špatného, hříšného-svatého, života-smrti. 
 
Cokoliv, co prochází životem nebo smrtí, není Purusha. Pokud se tedy 
naučíte stát na Purusha, znamená to, že se vaše existence bude stále 
více mapovat do Purushy, kde dualita už není součástí vaší existence; 
dualita a klam pomalu, pomalu odcházejí z vaší existence; vaše 
existence je stále více zaměřena na Purushu - stáváte se 
nesmrtelnými. S milostí Mahasaraswati vysvětluji tuto pravdu velmi 
upřímně, takovou, jaká je. Milost Lakshmi je vždy příznivá. Milost 
Saraswati, abych to vysvětlil správnými slovy a namapoval to do 
vašeho systému, abyste pochopili pravdu odhalenou Paramashivou. 
 
Poslouchejte pozorně. Podívejte se kamkoli do dění dvandva, dvandva 
znamená duální - dobré-zlé, správné-špatné, dobrá nálada, špatná 
nálada, deprese, radost, bolest, požitek. Vždy si myslíte, že bolest je 
protikladem požitku, požitek je protikladem bolesti, dobré je 
protikladem špatného, špatné je protikladem dobrého. Ne! Obojí je 
protiklad pravdy. Až toto pochytíte, začnete se stále více soustředit na 
Purushu! Ne na dobré-zlé, pochopte. Pokud hrajete svůj život s 
dobrým-zlým, upadnete do pasti života-smrti. Budete mít smrt, 
budete mít život. Budete mít smrt, budete mít život, tento cyklus. Když 
jste v těle, věnujte stále více pozornosti Purusha. Teleskop - 
makrokosmická existence, mikroskop - mikrokosmická existence, je 
Purusha. Teleskopicky to, co vidíte na Kailaase jako Paramashivu, 
mikroskopicky to, co vidíte, jako sebe ve vás - existence obojího je 
Purusha. 
 
Poslouchejte. Duální, pokud si hrajete s duálním: dobré-zlé, správné-
špatné, strach-chamtivost, život-smrt, hřích-zásluha - pokud je vaše 
hraní založeno na tomhle, nedosáhnete konečného nebo pravdy . 
Zaprvé, dobré není proti zlému a zlé není proti dobrému. Obojí je proti 
pravdě. To vám dá prožitek nejhlubší pravdy - Purusha, pochopte. 
Každou noc, když usínáte, tak pokud budete rozjímat o této pravdě, 



 

 

celá vaše noc se stane časem samadhi. Možná za pár dní, obzvlášť 
jestli si večer uděláte klystýr a vezmete haritaki a usnete - váš žaludek 
bude velmi lehký. 
 
Ve skutečnosti haritaki léčí celá játra a celé střevo. Fungování střeva 
bude velmi plynulé. Nebudete vám těžko. Nebudete se cítit příliš 
těžce. Když nepociťujete tíhu v žaludku, je velmi snadné teleskopické 
oddalování a mikroskopické přibližování. Brzy ráno se přiblížíte 
krásně, „Namashivaya, Paramashivoham.“ Přiblížení bude velmi 
sladké a bude probíhat hladce. Pokud je oddalování a přibližování 
plynulé, celé vaše tělo se stane nektarem. Tato detoxikace bude tak 
krásná. Celé tělo se stane nektarem. 
 
Teď poslouchejte. To je metoda pro usínání všech účastníků programu 
Kayakalpa jóga. Pochopte, když odpočíváte, snažte se mít lehký 
žaludek. S lehkým žaludkem lze dosáhnout třemi způsoby. Jeden je 
klystýr předtím, než si lehnete. Dále prášek haritaki a malá procházka 
- možná jeden kilometr chůze. A lehká tekutina na noc bude mnohem 
lepší než běžná večeře. Lehká tekutina, tekutiny jsou velmi 
doporučovány. Pokud jíte běžné jídlo, ujděte alespoň kilometr pěšky 
a vraťte se a lehněte si až pak. Když usnete ... vzpomeňte si na tuto 
pravdu, na existenci Paramashivy na Kailaase, Mahakailaase a na svou 
existenci - to, co si teď uvědomujete jako sebe. Obě existence jsou 
stejné Purushy. 
 
Toto si uvědomujte. Prostě o tom meditujte. Říkám vám, že pokud je 
váš žaludek lehký, můžete praktikovat velmi vyzrálou meditaci, což 
znamená, že mysl hloupě nepobíhá sem a tam a vy jste v klamu. Je to 
velmi vyzrálý dialog, který můžete mít sami se sebou, pochopte. Ve 
skutečnosti, když se dialog uvnitř vás zraje, stává jakýmsi mano 
mauna, tichem. Nikdy si nemyslete, že máte uvnitř monolog. Ne! Buď 
máte dialog nebo máte mano mauna, to je vše. Mano mauna 
znamená duševní ticho. Parvati, Parashakti, se nazývá Manonmani, 
což znamená ta, která v sobě nemá dialog. Je tak silně spjata s 
Paramashivou skrze své intenzivní ticho, že uvnitř ní neprobíhá žádný 
dialog. Proto se jmenuje Manonmani - ta, která je v tichu mysli. Mana 
ūn mana, mana mauna. Poslouchejte, když usínáte ... přiveďte sami 
sebe k tomuto pochopení. Existence Paramashivy a moje existence je 
Purusha. A to, že se Purushu nelze oklamat ani snížit její intenzitu, ani 
se nezabývá dobrým nebo zlým, správným nebo špatným. Pochopte. 

Toto, toto, toto ... z vás prostě udělá úplně jiný materiál. I když to 
praktikujete jen jednu noc, pochopíte kvalitu svého vědomí a jak se 
díky tomu zvyšuje. Zvýší vaši frekvenci nesmírně silně a velmi krásně. 
 
Možná se ve vás i za jednu noc otevřou schopnosti spojené s vaším 
energetickým centrem pupku. Může to detoxikovat vaše tělo, 
detoxikovat vaši mysl, protože schopnost zaměřit se teleskopicky na 
vzdálené bez rozředění nebo oklamání, bude schopností přiblížit se 
mikroskopicky se bez oklamání nebo rozředění, a to bude vaše 
schopnost žít váš život, pochopte. Toto jedno silné pochopení zvýší 
vaši schopnost teleskopického oddálení. Například se podívejte, jak se 
vaše vědomí oddálí během noci, když usnete. Pokud jste uvízli v 
nějakých sladkých snech, uvízli jste na Svarga Loka. Pokud uvíznete v 
nějaké noční můře, uvízli jste v pekle, Naraka. Pokud se pohybujete 
směrem k prostoru míru a ticha, pohybujete se vzhůru k Tapo Loka. 
Pokud se můžete zaměřit na vědomí, jste na Kailaase. Takže když jste 
na Kailaase, přirozeně přinesete nektar do svého systému. Když je 
vaše vědomí na Kailaase, celé vaše tělo pokračuje v detoxikaci. Stává 
se nektarem. Každou sekundu, kdy jste na Kailaase, vstupují kapky 
nektaru do pupečního centra a vy se uzdravujete. To je způsob, jakým 
jsem se uzdravil já. To je způsob, jakým se Kayakalpa začala 
uskutečňovat v mém systému. 
 

 
 



 

 

Pochopte, toto je věda Jeeva Samadhi a Svarupa Samadhi. Takže 
pochyťte tuto vědu. Budete mít ten prožitek. A já vám říkám, že 
kdokoli, kdo vyhlásí svou jednoduchou integritu se mnou, tak vám 
všem, kteří vyhlásíte svou jednoduchou integritu - všem vám 
požehnám. Ať už Paramashiva tento systém zahrnul čímkoli, ať je to k 
dispozici i těm systémům, které vyhlásí jednoduchou integritu se 
mnou. Hotovo. 
 

 
 
Ve skutečnosti, když vyhlásíte jednoduchou integritu vůči svému guru, 
všechna jeho silná pochopení se stanou vašimi silnými pochopeními. 
Když mu vyhlásíte jednoduchou poslušnost, ne že pro něj pracujete, 
ale on pracuje pro vás. Cokoli má, to vám dává a pracuje pro vás. To 

pochopte. Pokud se chcete připravit na Kayakalpa jógu, rozjímejte o 
tomto silném pochopení. To může přinést do vašeho systému 
nesmírně silné uzdravení. Kdykoli se kvalita vašeho vědomí zvýší, 
dochází k uzdravování. Vaše tělo, vaše mysl i vaše bytí jsou 
uzdravovány. 
 
A říkám vám ... když se ve vás Paramashiva projeví, začnou se dít 
dobré věci na mnoha úrovních, nejen v oblasti fyzického zdraví, 
duševního zdraví nebo duchovního naplnění. Budujete kolem sebe 
vědomý duchovní ekosystém. A ... manifestujete Paramashivovy 
schopnosti a nikdo vás nemůže zničit. Jakkoli se lidé budou pokoušet, 
nikdo vás nedokáže zničit, protože Paramashivova milost, 
Mahakalabhairava a Mahakali nás vždy budou chránit. Pochopte to. A 
meditujte o tom .... Všichni zažijete Kailaasu, jako jsem ji zažil já z 
milosti Paramashivy. Z milosti Paramashivy vytvořím miliony a milióny 
prožitků Kailaasy. Přináším sem Kailaasu. Díky milosti Paramashivy pro 
vás všechny. Sám Paramashiva přináší Kailaasu nám všem. Užívejte si 
to. 
 
Takže s tímto …. esencí dnešního satsangu je: zločinci, kteří otrávili 
Swamijiho mohou zažádat o královský status Kayakalpa jógy. Protože 
otrávili jeho tělo. Paramashiva mu dal vědu Kayakalpy, aby se oni 
mohli pokusit zažádat o tento královský status. 
 
S tímto vám všem žehnám. Vyzařujme integritu, autentičnost, 
zodpovědnost, obohacování, způsobování, žijme v Shuddhadvaita 
Saivam, Paramashivoham, věčné blaženosti, Nithyananda. Děkuji. 
Buďte blažení. 
 


