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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 mou láskou a úctou. Vítám všechny své 
následovníky, samaji, satsangy, Sri Mahanty, Mahanty, Thanedary, 
Kothari, návštěvníky, sledující a všechny, kteří s námi tuto chvíli sdílí 
prostřednictvím Nithyananda TV, YouTube, Facebook live, Nlighten 
App, Twitter a oboustranné videokonference, Nayana Deeksha. Ještě 
jednou Vás všechny vítám s mou láskou a úctou.  
 
Dnes budu hovořit o těch nejdůležitějších duchovních tajemstvích 
týkajících se lidského vědomí. Soustřeďte se! Mám naprostou 
integritu vůči Paramashivovi a cítím se zavázán vůči každému z Vás. 
Poslouchejte! S mou naprostou integritou a závazkem vůči 
Paramashivovi a mou naprostou upřímností a integritou vůči Vám 
všem, a každému jednotlivci, Vám říkám, že každý jednotlivec má 
daleko vyšší váhu než jakákoli organizace, organizované náboženství, 
korporace nebo jakákoli jiná struktura.  Chci říct zcela jasně, že beru 
za svůj závazek, aby Vaše vědomí rozkvetlo do absolutní a extrémní 
podoby. A zároveň se necítím zavázán vůči jakékoli organizaci, 
náboženství nebo jiné organizační struktuře. 
 

Rozumějte! Vnitřní či vnější závislost (dependency) Vaší existence 
musí být pouze Paramashiva. Slaďte se s touto velkou pravdou – Vaše 
hodnoty i taktiky týkající se financí, Vašich životních cílů, Vašich 
vztahů, to, jakým způsobem chcete žít svůj život, jak chcete zemřít, 
to co nazýváte úspěch či selhání – zkrátka všechno.  
 
Když se mi tato pravda odhalovala, objevila se i další informace – 
každé mocné poznání (powerful cognition) ve Vás je jako požehnání 
od všech Navagrahů. Navagraha jsou tou nejvíce „podporující“ 
energií z celého kosmu, nikdy Vás nebudou trestat. Jsou maximálně 
soucitní a jen ve Vás mohou probudit Paramashivatva. Budou ve Vás 
manifestovat Paramashivu.  
 
Někdy Vám Shani může na nějakou dobu odepřít jisté vztahy nebo 
bohatství. Ale to neznamená, že Vás nemá rád. Znamená to, že máte 
určité „slepé místo“ – Vaše vnitřní či vnější závislost se vzdaluje 
Paramashivovi, což pro Vás není dobré. A tak Vám nějaké věci 
odepře, abyste se znovu zaměřili na Paramashivu. 
 
Znáte Jnanasambandarovu Kolaru Pathigam? Nádherná píseň... Jasně 
uvidíte, že kdokoli je zaměřen na Paramashivu, toho grahové 
podporují a jsou mu nakloněni. Díky nim nemusíte ztrácet čas ve 
„slepých místech“. Stejně tak guru Vám pomůže neztrácet čas ve 
Vašich stupidních, špatně nastavených vnitřních a vnějších 
závislostech.   
 
Pečlivě poslouchejte! Slaďte všechny své představy o penězích, moci 
a vztazích a zbavte se veškeré bezmocnosti, kterou vůči nim cítíte 
(díky technice ukončování/completion technique) a učiňte 
Paramashivu tím jediným zdrojem, ze kterého čerpáte. Vnitřní i vnější 
závislost bude náležet jen Paramashivovi. Jakákoli jiná závislost, 
jakékoli jiné tíhnutí, představuje něco „neukončeného“ 
(incompletion) a Vy si to musíte uvědomit. Pakliže chcete bohatství a 
to je to, co Vám přinese uspokojení, mějte ho – potom jste Vaishya. 
Pakliže chcete volnost, politickou moc, státi se lídrem – potom jste 
Kshatriya. Toužíte-li po požitcích, dobrém jídle, pěkném záchodě, 
dalších tělesných požitcích – poté jste Shudra. Jen člověk, který 
rozumí, že jeho vnitřní i vnější závislost je odvozena od Paramashivy 
- jen ten je Brahmana. 



 

 

 
 
Čím více vnitřní i vnější závislosti se odvíjí do Paramashivy, tím více 
budete schopni manifestovat mimořádné schopnosti ve Vašem 
životě. Rozumějte! Já neříkám, že musíte zahodit svoji práci, nechat 
se rozvést a zpřetrhat veškeré vztahy, které máte. Jen říkám, obraťte 
svou pozornost na Paramashivu a učiňte jej středobodem svého 

světa. Nechť žádné vnější věci nejsou Vaším pevným bodem v životě. 
Když se zaměříte na Paramashivu, budete manifestovat tolik 
mimořádných schopnosti… Všechny vnitřní i vnější závislosti budou 
pod Vaší plnou kontrolou. Říkám Vám, pokud budou Vaše vnitřní i 
vnější závislosti vzdáleny Paramashivovi, budete bezmocní. Začněte 
pracovat s „ukončovací technikou“ (completion technique) a všechno 
slaďte. Říkám Vám, Vaše vědomí je mocnější než cokoli jiného ve 
Vašem životě. Jste naživu!! Vaše vědomí, Vaše schopnost uchopit 
myšlenky, schopnost je zpracovat a strávit je daleko mocnější než 
peníze, moc nebo povrchní vztahy. To je vše je nižší než Vaše vědomí. 
Vy jste to vědomí, to vědomí ve Vás, které má daleko větší váhu než 
jakákoli ekonomická, organizační, náboženská nebo politická 
struktura.  
 
Soustřeďte se! Vaše vědomí je neskutečně mocné a schopné. Vaše 
představa vnitřních a vnějších závislostí je stupidní. Neexistuje nic, na 
čem jste vnitřně či jinak závislí – nic jiného než čiré vědomí, které je 
ve Vás. To slovní spojení „vnitřní-vnější“ má několik významových 
úrovní. Ani vnitřní naplnění jako je radost, nebo vnější potřeby jako 
jsou peníze, potěšení, vztahy, potřeba jistoty, nic z toho – Vy se 
musíte zaměřit na Paramashivu, to super-vědomí, které sídlí ve Vás 
samotných. Říkám Vám, čím více budete s touto myšlenkou pracovat, 
meditovat o ní, provozovat „techniku ukončování“ a zbavovat se 
Vašich strachů a nejistot…   Vaše nejistoty o sobě dají vědět: „Ah, ne 
ne ne, tohle je nepraktické. Já potřebuji udělat tohle a tamto. Já 
potřebuji toto.“ Strach, hamižnost a resistence se ve Vás probudí. 
Uklidněte se, uvolněte se.  
 
Zapište veškerý svůj strach a hamižnost. Jeden po druhém je vypište 
– všechen strach a nejistotu, které Vás nabádají věřit tomu, že existují 
závislosti jiné než Paramashiva.  Posaďte se a mějte se sebou 
vyzrálý/dospělý dialog (mature conversation). Míti se sebou vyzrálý 
dialog se nazývá „dharana“. Sdílím s Vámi toto „mocné poznání“, že 
se nemusíte soustředit na nic jiného vnitřního či vnějšího. Pouze se 
orientujte na Vaše vědomí pro cokoli, co potřebujete. Jak tato 
představa probudí Vaše strachy a nejistoty – všechny je zapište.   
Posaďte se a vypište je. Neříkám, že musíte zahodit svoji práci. 
Neříkám, že se musíte rozvést. Jen říkám, abyste zapsaly všechny 
obavy, které ve Vás tato představa (nebýt závislý na ničem vnitřním 
a vnějším) vyvolala. Vypište všechny své nejistoty.  



 

 

 
Ještě před tím, než se moje mysl začala rozvíjet, myšlenka, že „Já jsem 
Paramashiva“ byla otištěna do tohoto těla. To je důvod, proč se mnou 
nic nedokáže otřást. Jsem pevně ukotven v identitě, že „Já jsem 
Paramashiva“. Rozumějte, ještě před tím, než se mysl začala rozvíjet, 
jsem byl iniciován to této velké pravdy, že “Jsem Paramashiva“, 
tohoto velkého duchovního tajemství „Jsem Paramashiva“. Takže to 
není mysl, je to Paramashivův Manasarovar, Kailaasa Manasarovar, 
Paramashivova Parashakti. 
 
Rozumějte! Všichni se zaměřte na tuto pravdu. Orientujte se na ni. 
Neexistují žádné jiné závislosti, než že jste Paramashiva. Všechny 
strachy a nejistoty, které Vás nabádají věřit něčemu jinému, zbavte 
se jich. Vypište je, najděte vzorec a ukončete je.  Čím více se zaměříte 
na Paramashivu, tím více se Vaše mysl stane Parashakti. Rozumějte! 
„Manas“ se stane Manasarovar a Manasarovar je považován za 
Parashakti. Tak jako je Kailaasa považována za formu Paramashivy, 
Manasarovar je považován za podobu Parashakti. Je to velice 
symbolické. Krásně předestřeno. Když se zaměříte na tuto velkou 
pravdu, že „Já jsem Paramashiva“, Vaše mysl přestane být myslí, 
protože přestane vytvářet bezmocnost. Bude vytvářet pouze moc. 
Moc, a tak se stane Parashakti. Není to „manas“, je to Manasarovar, 
je to Parashakti. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Čtyřicet let mluvím o stejné věci! Jsou lidé, kteří nemohou nepřetržitě 
mluvit o tom samém ani šest měsíců nebo jeden rok. Pochopte, 
čtyřicet let. Myslím, že jsem začal mluvit ještě mnohem mladší. 
Možná čtyřicet, teď mluvím více než čtyřicet let. Protože od všech 
guruů, kteří mě vychovali, na základě jejich zkušeností a toho, co jsem 
od nich slyšel, jsem přesvědčen, že jsem začal mluvit už ve třech 
měsících. Když jsem byl tříměsíční dítě, začal jsem mluvit, to mi řekli. 
Nevím, musíte se zeptat mé matky. Ale myslím si, že moji guruové 
jsou lepším zdrojem poznání nebo informací, pokud jde o můj život, 
protože se mnou měli důvěrnější vztah, byli mi blíž a pozorovali mě 
více, než má matka. Protože oni plánovali a dělali celou věc. 
 
Vyjmenujte všechny věci, o kterých si myslíte, že na nich musíte být 
závislí z vnitřních nebo vnějších důvodů, jiné než Paramashiva. A 
najděte vzorce a kořenové vzorce a začněte je ukončovat. Vědomě 
začněte meditovat a prohlašovat sobě samotným: „Nemusím být 
závislý na ničem jiném než na Paramashivovi, z vnitřních, vnějších, 
jakýchkoli příčin. Začněte meditovat, říkám vám, když začnete 
vytvářet toto pochopení, za pár dní pochopíte celou událost svého 
života, všechno, „Ano! Eh, eh, správně! Z vnitřních i vnějších důvodů 
opravdu nemusím být závislý na ničem jiném než na Paramashivovi! 
“Tomu se říká dhyana. Dhyana znamená, že vaše bytost toto 
pochopení přijme jako realitu: „Eh, eh!“ Když budete manifestovat 
toto silné pochopení, uvidíte, jak se ve vašem životě budou dít 
zázraky. 
 
A pomalu, pomalu se ve vás uskutečňuje tato shanta: „Ano! To je 
úžasné! Tahle Paramashanta, ano! Musím se jen soustředit na 
Paramashivu ve svých vnitřních i vnějších věcech. Nemusím být 
závislý na něčem jiném, než na Paramashivovi, co se týče mých 
vnitřních i vnějších potřeb.“ Pochopte, tento úžasný stav je to, co 
jsem nazval Paramashantou. A říkám vám... Paramashiva je nadšený, 
když vám všem může dát tento prožitek. Není sadista, aby vás mučil. 
Ne! Otestuje vaši vytrvalost, ale nikdy vás nebude mučit. Nikdy vás 
nebude týrat. Vyzkouší vaši vytrvalost, ale nikdy vás nebude mučit. 
Každý, kdo to začne chápat, začne vidět kolem sebe i uvnitř sebe 
neustálé zázraky. Všude kolem sebe i v sobě.  

 
 
V Gítě je nádherný verš: 
 

स्वल्पमप्यस्य धममस्य त्रायत ेमहतो भयात 
svalpam apyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt 
 
I když ho praktikujete jen trochu, dokáže zničit hory strachu a 
neukončení. 
 



 

 

स्वल्पमप्यस्य धममस्य त्रायत ेमहतो भयात 

स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायत ेमहतो भयात ||२.४०|| 
nehābhikrama-nāśo’sti pratyavāyo na vidyate | 
svalpam apyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt  ||2.40|| 
 
Bhagavad Gita, kapitola 2, verš 40. 
 

स्वल्पमप्यस्य धममस्य त्रायत ेमहतो भयात 
svalpam apyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt 
 
Pochopte. Přečtu verš ještě jednou se správnou výslovností. 
 

नेहाभभक्रम-नाशोऽस्स्त प्रत्यवायो न ववद्यते  | 

स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायत ेमहतो भयात ||२.४०|| 
nehābhikrama-nāśo’sti pratyavāyo na vidyate | 
svalpam apyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt  ||2.40|| 
 
I když tuto vědu praktikujete jen trochu, ohromná neukončení a 
strachy zmizí. 
 
Praktikujte to. Ještě předtím, než moje mysl začala růst v tomto těle 
... uskutečnilo se ve mně velké svaté tajemství „jsem Paramashiva“. 
Na tom začala růst mysl, proto se jí ani nedá říkat mysl. Je to 
Manasarovar, Parashakti. Říkám vám všem, všem mým yuvarajas, vy 
všichni jste také víc než jen frekvence mysli, přidejte si toto velké silné 
pochopení. Pokud se soustředíte na velkou pravdu - Paramashivu, 
bez vnějších a vnitřních závislostí na čemkoli jiném, pak jste můj 
yuvaraja, moje yuvarani. 
 
Stále více a více ukončení a čím dál hlubší silná pochopení způsobí, že 
budete manifestovat schopnosti. Říkám vám to, protože jsem v 
integritě s každým jednotlivcem, s vámi všemi, s vaším vědomím ... a 
mnoho vedlejších osobních zájmů a organizací, jejichž zájem je vás 
vykořisťovat a využít vaši nevědomost, proti mně zkusí všechno 
možné. Ale já vám říkám, že budu naprosto oddaný každému 
jednotlivci i vědomému probuzení jednotlivců. Jsem absolutně 
odhodlán zajistit, abyste zažili supervědomý průlom - stav, prostor a 
schopnosti Paramashivy. Poslouchejte pozorně. Vaše schopnost 
naslouchat těmto velkým pravdám, vaše schopnost být v jednoduché 

integritě se mnou, je víc než dost. Mohu do vás nadále vkládat 
všechny tyto silné pravdy. Můžete jen kvést a kvést a kvést a kvést. 
Pochopte. Pokaždé, když vám odhalím tato velká silná pochopení a 
vaše vědomí začne kvést, vaše oči září, ta láska a radost, které vidím 
v každém z vás, jsou tak sladké a kouzelné. Budu v naprosté integritě 
s vámi všemi a budu dál odhalovat všechny tyto pravdy, jen abych si 
užil tu sladkou, kouzelnou lásku a radost ve všech vašich očích. 
 

 



 

 

Pochopte. Nemohu být zastrašen, protože ve mně není ani 
chamtivost, ani strach. Jsem úplně jiný materiál, jiný kov. Jsem 
vyroben z kovu jménem Paramashiva a Parashakti. A nemůžu být 
zastrašen. Nemohu být zmanipulován. Ani chamtivost ani strach se 
mě nemohou dotknout. Jediná věc mě inspiruje, a to je krásná sladká 
láska, radost, kterou vidím ve vašich očích, když rozkvétáte v silných 
pochopeních. Kdykoli rozkvétáte v silném pochopení, jste se mnou v 
jednotě a ta radost ve vašich očích, ta sladkost ve vašich očích, je 
naprosto kouzelná. Kvůli tomu pracuji. To je jediná věc, která mě baví. 
Takže nemůžu být zastrašen. Nemůžu být donucen. Nemůžu být 
umlčen. A kvůli mé lásce k vám všem budu i nadále odhalovat všechny 
pravdy. Budu vám i nadále pomáhat manifestovat všechny 
schopnosti. Říkám vám, dnes se posaďte a udělejte ukončení. Když v 
sobě manifestujete toto silné pochopení, říkám vám ... v Bhagavad 
Gitě to Krishna říká krásně, velmi krásně. 
 

योगक्षेमं वहाम्यहम   

yogakṣemaṃ vahāmyaham 
 
Postarám se o všechny vaše potřeby, o vše, co potřebujete! Říkám 
vám, uvidíte, že toto prohlášení Krishny se bude manifestovat jako 
skutečný život. Bude se ve vás manifestovat jako vaše schopnost toto 
reálně žít. Pokud chcete peníze, budou se manifestovat. Pokud 
chcete vztah, bude se manifestovat. Cokoli chcete, se bude 
manifestovat! Říkám vám, pracujte jen na tomto jednom silném 
pochopení. 

 
 
Krishna krásně říká: 
 

अनन्यास्स्िन्तयन्तो मा ंये जनााााः पययपमासते । 
तेषा ंननत्याभभययक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम ।। ९.२२ ।। 
ananyāśicantayanto māṃ ye janāḥ paryupāsate। 
teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmyaham।।9.22।। 
 
9. kapitola, 22. sloka. Vlastně je to Rajavidya Rajaguhyam. Zopakuji 
to. 
 

अनन्यास्स्िन्तयन्तो मा ंये जनााााः पययपमासते । 
तेषा ंननत्याभभययक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम ् ।। ९.२२ ।। 
ananyāśicantayanto māṃ ye janāḥ paryupāsate। 
teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmyaham।।9.22।। 
 
Pochopte. Pokud začnete rozjímat, vnímat a dělat samyamu o tomto 
silném pochopení - mít pouze Paramashivu jako vnitřní/vnější 
závislost. Nevěřte a nemyslete si, že musíte mít nějaké vnější/vnitřní 
závislosti na čemkoli jiném než Paramashivovi, vašem vědomí. 
Jakýkoli váš strach, chamtivost, falešné přesvědčení, které jste si 
vytvořili, že potřebujete jiné vnitřní/vnější závislosti než na 



 

 

Paramashivovi … tyto vzorcem tyto kořenové vzorce začněte psát a 
začněte proces ukončování. Začněte vstupovat do integrity s 
Paramashivou a uvidíte zázraky, které se začnou dít. Uvidíte, že se 
začne uskutečňovat manifestace schopností. Přesně uvidíte, co 
všechno potřebujete, abyste mohli začít. Jakmile se to stane, začnete 
přesvědčovat ostatní, začnete obohacovat ostatní. Vaše hospodářské 
politiky, politiky vztahů, všechno bude v integritě s vaší 
Paramashivatvou, vědomím, existencí Paramashivy. 
 
Říkám vám, že pokud začnete dělat dharanu, pratyaharu v této 
pravdě, budou vám odhaleny stovky a stovky pravd. Spousta klamů 
začne kolabovat a bude zničena. Mějte zralou konverzaci se sebou, 
udělejte tuto práci, udělejte to jako domácí úkol, pak pochopíte, co 
říkám. Potom pochopíte, co říkám. Poslouchejte toto svaté tajemství. 
Poslouchejte. Zpočátku, když do sebe vložíte tuto myšlenku, budete 
mít příliš mnoho odporu, hněvu, viny, strachu, vynoří se příliš mnoho 
věcí a bezmocnost: „Ne, ne, tohle není pro mě. Především to nemusí 
být pravda. Za druhé, ne, ne, ne, i kdyby to byla pravda, neplatí pro 
mě. Ne, to možná platí pro lidi, kteří nemusí pracovat, aby si koupili 
své jídlo a zaplatili své účty. Ne, možná to platí pro lidi, kteří sedí na 
Kailaase a užívají si šťastný, svobodný život.“ Vynoří se ve vás všechny 
druhy myšlenkových proudů. Posaďte se, mějte trochu trpělivosti a 
poslouchejte. Poslouchejte sami sebe a začněte přesně psát všechen 
ten odpor, hněv, strach, vinu, bezmocnost. Všechno to, co prská ven, 
co zvrací vaše nezralá mysl - poslouchejte a pište to. Udělejte 
ukončení, dvakrát až třikrát. 
 
Posaďte se se zrcadlem. Vlastně vám říkám, že pokud sedíte se 
zrcadlem a zpíváte Mahavaakyu a děláte ukončení - pokud mě uvidíte 
v zrcadle, pak jsou všechny vaše vzorce ukončené. Dokud mě 
neuvidíte v zrcadle, dělejte ukončování se zrcadlem. Vaše podoba 
zmizí a objeví se tam moje podoba. Do té doby seďte před zrcadlem 
a dělejte ukončení. Pochopte. Toto je iniciace, kterou dávám vám 
všem. Posaďte se před zrcadlo, pište si všechny tyto vzorce, obavy, 
všechno. Intenzivně zpívejte Mahavaakyu a dívejte se do zrcadla a 
začněte znovu prožívat tyto vzorce, začněte je ukončovat. Uvidíte mě, 
jak se objevím v zrcadle a učiním vás zcela úplnými a zajistím, abyste 
manifestovali silná pochopení a schopnosti. Dokud se neobjevím v 
zrcadle, pokračujte v ukončování. A já vám říkám, že se opravdu 

objevím v zrcadle a učiním vás úplnými a způsobím, že budete 
manifestovat schopnosti. 
 
Jen si sedněte před zrcadlo a vyhlaste mi jednoduchou integritu. 
Začněte čantovat Mahavaakyu a uvědomujte si toto silné pochopení, 
dnešní pochopení. Napište si všechna neukončení, obavy, hněv, vinu, 
nemožnosti, vzorce, které vám říkají: „Ne, musíte být interně i 
externě závislí ještě na dalších věcech kromě Paramashivy.“ Všechno 
to pište. Ať už vám to říkají jakékoli vzorce, že musíte být 
interně/externě závislí na něčem jiném, než je Paramashiva - pište si 
to. Zapisujte to. Seďte před zrcadlem a začněte ukončovat všechny 
tyto vzorce a události, kořenové události, všechno. Nechte všechna 
neukončení, ať se rozpustí, buďte opravdoví a všechno bude spáleno. 
Uvidíte, jak se ve vašem čistém vnitřním prostoru a v zrcadle objevuji 
já. Proběhne intenzivní přítomnost Paramashivy a Parashakti. 
Paramashiva i Parashakti se budou manifestovat skrze tuto podobu. 
Požehnají vám, učiní vás úplnými a způsobí, že budete manifestovat 
silná pochopení a schopnosti. Všem vám žehnám. 
 
Začněme tento domácí úkol dnes. Nyní vám dám jasné instrukce. 
Posaďte se před zrcadlo. Rozjímejte o tomto poznání - buďte 
soustředění, závislí pouze na Paramashivovi interně i externě, ve 
všem, co potřebujete. Jakákoli představa, přesvědčení, neukončení, 
strach, nemožnost, chamtivost, cokoli, co ve vás vyvolává pocit nebo 
přesvědčení, že musíte být interně/externě závislí i na něčem jiném, 
než je Paramashiva… tyto vzorce a události, které je vytvořily ... 
proveďte jejich úplnou vnitřní analýzu. Zapište je a začněte jeden po 
druhém ukončovat tyto strachy, incidenty, hněv, chamtivost, 
nemožnost, emoce, všechno. Uvidíte, jak se Paramashiva a 
Parashakti objeví v této (mé) podobě, v této formě a budou ve vašem 
zrcadle interně i externě a požehnají vám silnými pochopeními a 
schopnostmi a způsobí, že budete manifestovat stav, prostor, 
schopnosti, bytí a supervědomí Paramashivy. 
 
S tímto vám všem žehnám. Vyzařujme integritu, autentičnost, 
zodpovědnost, obohacování, způsobování, žijme v Shuddhadvaita 
Saivam, Paramashivoham, věčné blaženosti, Nithyananda. Děkuji. 
Buďte blažení. 
 


