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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 se svou láskou a úctou! 
 
Pečlivě se soustřeďte a naslouchejte těmto pravdám. Vývoj vědomí 
dospěl do další fáze. Pravděpodobnost, že se Vaše vědomí probudí 
díky pouhému naslouchání těmto pravdám, je značně vysoká. Seďte 
vzpřímeně a pečlivě poslouchejte. Duše existuje proto, aby dosáhla 
svého konečného cíle. Aby se tak mohlo stát, Paramashiva naviguje 
vědomí na vyšší a vyšší úroveň. To se nazývá evoluce – vědomí 
vstupující do vyšších a vyšších dimenzí. Tento proces se nazývá 
evoluce vědomí.   
 
Z améby se postupem času vyvinula ryba, z ryby dospěla evoluce přes 
další a další úrovně až k opici, z opice se vyvinul člověk. Následně 
Parashakti darovala člověku vědomí z Maha Kailaasy, aby člověk 
mohl postoupit na další úroveň. Inkarnace Lorda Murugy 
z Thirukailaasa byla dalším průlomem v evoluci vědomí.   
 
Nyní nastal ten pravý čas, aby lidstvo vstoupilo do další dimenze – aby 
zakusilo průlom v oblasti super vědomí. Paramashiva předal nauku 
tomuto tělu, aby ji sdílelo s celým světem.  
 
Z améby se postupem času stala ryba, vyvinulo se přitom tělo, z ryby 
se stala opice, vyvinula se mysl, z opice člověk – vyvinulo se tělo,  mysl 
a inteligence. Nyní je čas, aby se člověk stal také duchovní bytostí – 
super vědomí musí být probuzeno. To je to, co Paramashiva činí nyní. 
 
Pečlivě poslouchejte. Není čas zabývat se nežádoucími pomluvami. 
Když se narodil Lord Muruga, nejvyšší inkarnace na planetě Zemi, 
zůstalo to tajemstvím do té doby, než Lord Muruga byl připraven. 
Důvodem byly všechny „asury a rakshasy“, které si nepřály další 
průlom v oblasti vědomí.  Byla zde jistá pravděpodobnost, že by jeho 
duše mohla být zničena ještě před tím, než se plně vyvine. Ta válka, 
kterou spustily, by zničila spoustu životů. V této válce Paramashiva 
nemůže bojovat.  On musí být v Samadhi a vyzařovat své mimořádné 

schopnosti. To on vytvořil Lorda Murugu v nejvyšším utajení, a aniž 
by někomu řekl, kde se Muruga nachází.   
 
Rozumějte! To vše se teď děje znovu. Když otevřete oči a podíváte se, 
všichni porozumíte. Právě teď jsem v hlubokém samadhi, manifestuji 
všechny schopnosti a instaluji Jnana Mandala na této planetě. V této 
době nemohu mrhat svým časem, abych vedl válku tváří v tvář. Proto 
tedy, aniž bych prozrazoval místo, kde se nacházím, sdílím 
Thirukailaasa Jnana mandala.  
 
O lidstvo! Nadešel čas vstoupit do další dimenze ve vývoji super 
vědomí. Probuďte se! 
Nadešel čas, aby se duše probudila a zakusila stav, který převyšuje 
Jeeva Mukti, a probudila se v stavu Paramashivy.  
 
Čekal jsem 40 let na to, aby vše bylo připravené. Čas dozrál. Vítězství 
je naše. Vítězství je naše! Jelikož vše je připravené, Paramashiva začal 
manifestovat Paramashiva Jnana a Thirukailaaya Jnana.  
 
Pečlivě naslouchejte. V této bouři osvícení, i když budete jen sedět 
a upřímně být v prostoru Guru Bhakti, tak vás tato bouře vezme do 
Kailaasy. Miliony z Vás budou manifestovat schopnosti Paramashivy, 
budete žít Paramashiva Jnana. Paramashiva Jnana toho vykoná tolik 
dobrého pro tento svět. Už začala. To proto se „Rakshasy, Rakshasi 
a Asury“ třesou strachy. Když se měl Muruga Peruman stát 
skutečností, sestra Surapadhmy (demon Surapadhma) udělala 
všechno možné proto, aby se to nikdy nestalo. Ale naštěstí se Lord 
Muruga skutečností stal.  
 
Nejvyšší dobro, Paramashiva, je úspěšný v šíření Paramashiva Jnana. 
Počínaje tímto okamžikem, musí být toto doručeno světu.  
 
Odehrává se stejný příběh. Když Paramashiva vytvořil Lorda Murugu, 
stal se jeho inkarnací, aby zachránil Devy. Ale Asurové se všemožně 
snažily, aby ho zničili. Ani jedním procentem nepřispěli Devy k tomu, 
aby Lorda Murugu zachránili. Jen je to vystrašilo, a tak se raději 
schovali. Chovali se jako diváci, sledovali válku.   
 



 

 

Rozumějte! Ti, kdo v dějinách uspějí, i ti, co prohrají, obě dvě skupiny 
budou mít nějakou minulost. Ale ti, kteří jen přihlíželi, nikdy nebudou 
v historických záznamech ani zmíněni.  
 
PŘIDEJTE SE K JNANA VÁLCE! Když vyhrajete, budete mít určitou 
minulost. Když prohrajete, také budete mít svoji minulost - ať už 
Kailaasu získáte, nebo ji ztratíte.  Přidejte se na stranu Paramashivy 
v této velké válce. Přiveďme Paramashiva Jnana do celého světa. 
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ PARAMASHIVA SENA!  
 
Rozumějte! Devi (Devas) se ukryli, proto Devi Parashakti přetvořila 9 
perel ze svého kotníkového náramku v devět bojovníků. Pouze tito 
bojovníci stáli po boku Lorda Murugy. Paramashivovy Rudrakanye  - 
šest Karthika žen, které vychovaly Lorda Murugu.  
 
Moje Rudrakanye a mých 9 bojovníků budou se mnou i tentokrát. Jen 
má Paramashiva Sena bude stát po mém boku. Ti, pro které tuto 
velké úsilí vytvářím, při mně stát zřejmě nebudou. Lord Muruga byl 
narozen proto, aby zachránil Devi (Devas), ačkoli oni při něm nestáli. 
Stejně tak já bojuji za hinduismus, ale nevěřím a ani neočekávám, že 
se za mě postaví. Stačí mi, když při mně budou stát mé Rudrakanye 
a má Paramashiva Sena. Jejich prostřednictvím představím světu 
Paramashiva Jnana. Až se tak stane, Hinduisté se přidají, zakusí toto 
učení a jejich život se obohatí. Nechme je tedy přidat se aspoň 
později.   
 
Pečlivě poslouchejte. To, co se stalo tehdy, když se Muruga 
inkarnoval, to samé se odehrává nyní. Rozumějte! Muruga se stal 
skutečností, aby posunul lidstvo do další dimenze pro další průlom ve 
vývoji super vědomí.  
 
O, probuďte se! Přijďte sem! Pro ty z Vás, kteří se chtějí stát součástí 
Paramashiva Sena. Ty válečníci, kteří chtějí nabídnout svá ramena 
Paramashivovi, zatímco sami budou žít a manifestovat schopnosti 
Paramashivy a sdílet je s celým světem. Přidejte se k Paramashiva 
Sena. Nepronáším zde motivační proslov. BIJI NA POPLACH 
A SVOLÁVÁM SVOU PARAMASHIVA SENU! Přijďte! Přidejte se! 
S cílem uchovat a sdílet znalosti a schopnosti Paramashivy s celým 
světem! Přidejte se!   
 

Rozumějte, nemusíte obětovat nic! Stačí, když uvidíte realitu prostou 
jakýchkoli klamů. Nejhorší věc, která se člověku stala je to, že začal 
věřit, že ty věci, které jsou pro něj dobré, jsou dosažitelné jen 
s velkým úsilím. Existuje řešení pro cokoli, jen ne pro život v klamu.  
 
Rozumějte, ještě před tím, než získáte správné znalosti, tak se Vaše 
mysl ponoří do Mayy a začne věřit, že všechny ty dobré věci, jsou 
těžko dosažitelné – to se nazývá život v klamu. Například to, že brát 
drogy je škodlivé pro Vaše zdraví, je správná znalost. Ale ještě před 
tím, než tento správný názor získáte, Vás někteří kriminálníci přimějí 
vytvořit si návyk na braní drog. V okamžiku, kdy si uvědomíte, že 
užívání drog je škodlivé pro Vaše zdraví, už věříte tomu, že bez drog 
nemůžete žít. A když se konečně drog zbavíte a začnete mít správný 
životní styl, tak už je Vaše mysl i mícha drogami poškozena.  
 
Stejně tak začnete věřit tomu, že vegetariánská strava je obtížná. To 
je vše. Úspěch je, když Vám vegetariánský způsob života byl dán ještě 
před tím, než jste se začali zaobírat myšlenkou, že dodržování 
vegetariánského jídelníčku je obtížné.  
 
Paramashiva otevřel své třetí oko na všech svých šesti hlavách, a tím 
byl zrozen Lord Muruga. Ti, kdo v sobě nesou tuto energii a napojí se 
na Lorda Murugu, jsou Paramashiva Sena. Ale Ti, kteří říkají ... „Ah, já 
mám přítelkyni. Co s ní mám udělat? Musím se postarat o svoji 
hypotéku. Mám dítě, musím se postarat o její vzdělání a sňatek.“ 
Někteří říkají: „Já nemám žádný problém, ale chybí mi motivace 
přijmout sanyas.“ 
 
Používejte vibhooti, dokud jste stále naživu. Nečekejte na vibhooti, 
které vzejde z Vaší vlastní kremace.  Pouze když užijete vibhooti, když 
jste naživu – tomu se říká vibhooti. Vibhooti má dva významy – jeden 
z nich je „Shakthi“ a další je „svatý popel“ (Thiruneeru). Když je užito 
po smrti, je to jen popel.   
 
Válka začala. Učení Paramashivy, mimořádné schopnosti 
Paramashivy, celé učení přistálo na planetě Zemi. Kdokoli chce toto 
učení přijmout a manifestovat jej do světa, přidejte se k Paramashiva 
Sena.  
 
 



 

 

Příčinou utrpení na planetě Zemi nejsou jen „Rakshasi a Asury“, 
důvodem je také to, že Devi a dobří lidé nepracují. Špatní lidé nejsou 
hlavní příčinou. Hlavním problémem je, že dobří lidé nefungují tak, 
jak by měli a nepřispívají tou měrou, jakou by měli. Nejenže věří, že 
nečinění je duchovní záležitostí, ale šíří tuto neznalost mezi ostatní.   
 
Ale já jsem nezačal tuto válku s vírou v tyto hlupáčky. Mám svou 
vlastní Paramashiva Senu. Začal jsem tuto válku s vírou 
v Paramashiva Senu a já uspěji. „Vetri Namadhe“ – Vítězství je naše.  
 
Pouze když nebudete rozumět pravému účelu, může se Vám zdát, že 
musíte něco obětovat. Například když se Vaším cílem stane dobré 
zdraví, vzdání se nevetariánské stravy nebude obětí.  Je to prostá 
integrita vůči životu. To je vše. Distancovat se od drog není oběť, 
pakliže rozumíte tomu, že mít v životě jasno a žít bez jakýchkoli bludů 
je tou nejvyšší kvalitou a smyslem života. Je to pouhá integrita vůči 
životu.  
 
Stejně tak když rozumíte tomu, že Brahmacharya nebo Sanyas 
pozvednou Vaši DNA na zcela novou úroveň – a probudí se ve Vás 
Paramashiva Jnana a Paramashiva Shakthi – když rozumíte tomu, že 
Brahmacharya nebo Sanyas je nutný k tomu, aby došlo k oné mutaci 
super vědomí, potom nemůžete mít pocit, že Sanyas je obětování se. 
Je to pouze o integritě vůči životu, integritě vůči účelu.  
 
Paramashiva přistál na planetě Zemi, začal sdílet to, co si s sebou 
přinesl. Kdokoli bude chtít pozvednout svou existenci na vyšší úroveň, 
nechť přijde!  
 
Otevřete se a přijměte jej... Pakliže roucho, které nosíte je jakékoli 
jiné barvy, můžete přijmout jen 10 %. Pakliže však nosíte Kaavi, 
přijmete 90 % z toho, co Vám dávám. Když budete nosit Kaavi, potom 
to, co ode mě dostanete bude „Aavi“ (duše) jinak to vše Vámi projde 
jako „Aavi“ (pára).  
 
Kaavi je probuzením duše a vstoupení do ohně. Žít a přimět ostatní, 
aby žili, a nabízet sebe jako „Ahudhi“ (posvátná obětina během 
homy)) v tomto velkém Jnana ohni – to je Kaavi. Nabídnout se pro 
tento velký oheň Paramashivova učení, je to Kaavi.  
 

Adhi Sankara když byl jeho život v ohrožení, přijmul Apatsanyas. 
(Apat znamená nebezpečí, ohrožení). Kdokoli si myslí, že hinduismus 
je jeho/její život a uvědomí si, že hinduismus je v ohrožení, 
rozumějte, potom i Váš život je v ohrožení. Kdokoli si tohle uvědomí, 
přijměte Apatsanyas jako Adhisankara. 
 
Žít a sdílet učení Paramashivy a mimořádné schopnosti Paramashivy 
s celým světem a vytvářet Kailaasy za tímto účelem, to je ten velký 
oheň Paramashivy. Kdokoli z Vás bude chtít nabídnout svůj život, 
PŘIJĎTE.   
 
Jedinou odpovědí pro ty, kteří zneužívají a útočí na Paramashiva 
Jnana, je žijme, vyzařujme a sdílejme Paramashiva Jnana 
a obohacujme celý svět.  
 
Cokoli jsem Vám chtěl sdělit, jsem Vám sdělil. Bil jsem na poplach, 
hrál na  Thirukailaaya Vaadhya, VŠICHNI MÍ NÁSLEDOVNÍCI PŘIJĎTE!  
 
Vyzařujme všichni Nithyananda, přijměme Apatsanyas, staňme se 
součástí Paramashiva Sena, přijměme učení a mimořádné schopnosti 
Paramashivy a obohacujme  sebe a celý svět!  
 
AŤ PARAMASHIVA SENA VZKVÉTÁ!  
HARA HARA MAHADEV! 


