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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, všechny, kteří s námi sedí po celém světě, s 
láskou a úctou. 
 
Poslouchejte. Jen odhalím pravdu, silné pochopení, skrze které dnes 
můžete manifestovat schopnosti. Poslouchejte pozorně. Intenzivně 
poslouchejte. Soustřeďte identitu svého pohlaví spíše na vědomí než 
na své tělo nebo mysl. Potom pochopíte vědu zapojení se do života a 
vztahů, aniž byste vstupovali do sexuální aktivity. Věda o vstupu do 
vztahu s celým vesmírem bez fyzického nebo sexuálního jednání je 
čistá manifestace schopností. Zopakuji to. Neberte své vědomí a život 
jako samozřejmost. Soustřeďte své vědomí na Paramashivu. 
Pochopte, že věda, kterou vás nyní učím, je ta nejkrásnější a 
nejsilnější věda manifestace schopností. Soustřeďte identitu svého 
pohlaví na vědomí, namísto vašeho těla. Poslouchejte. Když 
pohlédnete dovnitř, ještě předtím, než si uvědomíte své pohlaví coby 
muž/žena - zaměřte střed své existence na své vědomí. Pamatujte, že 
jste vědomí. Jste čisté vědomí. Čím více a více si uvědomujete, že jste 
vědomí, tím více se zapojujete do pochopení, že jste vědomí, a tím 
více se ve vašem systému vytváří chemikálie a hormony na bázi 
nektaru. 
 
Poslouchejte. Každodenní životní proces vašeho těla: vaše 
nadechování, vydechování, dýchání, trávení - to vše může být buď 
Amritattva, kvalita nektaru, nebo to může být jen stárnutí. 
Poslouchejte pozorně. Musíte pochopit, že fungování vašeho těla 
vychází z vašich představ ohledně sebe sama, které milujete. Čím více 
si vážíte svého těla, tím více se budete zabývat pohlavními identitami. 
To pak vede ke stále většímu počtu závislostí, potřeb, tužeb a obav. 
Čím více se ukotvujete ve vědomí, tím více váš vkus ohledně života 
dozrává. Pochopte. Když si začnete čím dál více uvědomovat, že jste 
vědomí, vaše identita bude čím dál méně založena na druhu pohlaví. 
 
Když sami sebe vědomě poznáváte z pochopení, že jste vědomí, když 
oslovíte svou fyziologii, která bude fungovat v prostoru Paramashivy, 
znamená to nesmrtelnost, nektar, Amritattvu. Všechny životní 
procesy, jako je dýchání, nadechování, vydechování, jedení, trávení, 
veškeré zapojení se do života, kterým vaše tělo prochází, všechno se 
začne uskutečňovat směrem k nesmrtelnosti naplněné amritou, 



 

 

nektarem. Když si uvědomíte, že jste vědomí, dokonce i vaše pohlavní 
identita je vytvořena a bude fungovat tak, že se nebudete snažit 
zabývat se sexuálním vztahem s každou bytostí, kterou vidíte, nebo 
se vším, co vidíte, prosím pochopte. Pohlavní identita založená na 
vědomí ví, jak vstupovat do vztahu s každou osobou a se vším bez 
sexuálního vztahu, sexuální aktivity, ale zároveň se schopností se 
zapojit. To je to, co nazývám manifestace schopností. 
 
Poslouchejte. Pokud se zapojujete v rámci dvou těl, jedná se o 
sexuální akt. Dokonce i když vlastníte zlaté šperky, zlato, je to sexuální 
akt. Hmota pracující s hmotou je vždy sexuální akt. Když se usadíte 
coby vědomí, a když si vědomě vytváříte svou identitu a zapojujete 
se do života, všechno se stane manifestací schopností. Věda o vztahu 
s celým univerzem bez účasti na jakémkoli sexuálním jednání je 
manifestace schopností. Pochopte. Když dozráváte bez vědomí, je 
stárnutí tou nejhorší kletbou. Když vědomí dozrává rychleji než váš 
věk, je to největší požehnání. Jednou ze základních věcí, kterou 
můžete pozorovat na mých balasantech, mých sanyasínech, mých 
gurukul dětech, je to, že jejich vědomí mnohem vyspělejší než jejich 
věk. 
 
Největším požehnáním je větší zralost vědomí - duše, než zralost těla. 
Když duše, vaše vědomí, nezraje, a jen stárne tělo, je to to největší 
prokletí. Ať už jste grihastha, sannyasi, muž nebo žena, ať už je váš 
původ jakýkoli - neberte své vědomí jako samozřejmost, je to příliš 
velká a důležitá součást vaší existence. Můžete se účastnit v oblasti 
svého těla, své mysli, života a přitom být v každé dimenzi svého života 
zaměřeni na identitu toho, že jste vědomí, pochopte. To je jedna z 
důležitých pravd, kterou chci, abyste pochopili. Vždy si myslíte, že 
pravda, že „jste vědomí“ neposílí vaše ekonomické… možnosti a 
schopnosti. Prosím pochopte. Jste vědomí a toto poznání může zvýšit 
i stav vašeho účtu. To, že jste vědomí, nejen že můžete vybalancovat 
váš vnitřní prostor, ale také váš účet. Může to výrazně zlepšit vaše 
zdraví. Může to drasticky rozvíjet a transformovat způsob, jakým se 
účastníte života. 

 

Říkám vám, že není nic, nic mocnějšího než vaše vědomí. Znovu a 
znovu se ukotvujte v tom, že jste vědomí. Říkám vám, když se ukotvíte 
v myšlence, že jste vědomí, osvobodíte se od mnoha okovů Maya 
Matrixu. To je důvod, proč manažeři Maya Matrixu nedokáží 
tolerovat mou existenci. Víte, existuje mnoho druhů manažerů Maya 
Matrixu. To, že vás osvobodím z několika okovů Maya Matrixu, 



 

 

nemohou vystát, to vám říkám. Každý den, kdy se s vámi setkávám, 
rozbíjím jeden okov Maya Matrixu a osvobozuji vás. A to pokračuje 
dál a dál. Vlastně teď jsem se stal velmi silným, až příliš silným. Jen 
odhaluji celou pravdu takovou, jaká je. Nejsem v kontaktu ani s nižší 
úrovní, ani s počáteční úrovní, ani s úrovní přípravy. Prostě přímo 
odhaluji pravdu takovou, jaká je, a proto se tito manažeři Maya 
Matrixu rozčilují. To je důvod, proč to manažeři Maya Matrix nejsou 
schopni zvládnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslouchejte pozorně. Vaše existence přináší vše, co potřebujete 
vědět. Je to vaše existence, odkud všechno vnímáte. Takže vaše 
existence je nesmírně důležitá. Když se zapojíte do manifestace 
schopností, bude celý váš vnitřní prostor a způsob, jak existujete, 
naprosto úžasný i pro vás samotné: „Páni! Eh, eh! I já to dokážu!“ 
„Dokonce i já mohu zažívat jednotu s Paramashivou.“ „Dokonce i já 
mohu zažívat jednotu se životem.“ Vidím velmi jasně, častokrát, když 
se dívám na své gurukul balasanty a žáky, jak manifestují schopnosti, 
když dokáží pohnout hmotou, vidím to nadšení. "Ha! Aah!“ Pochopte, 
toto nadšení nastává, když prozkoumáváte svou vědomou dimenzi. 
Když prozkoumáte své vědomé dimenze a nadchne vás to. Kdykoli 
prozkoumáte své vědomé dimenze a jste z toho nadšení, 
detoxikujete se od všech vzorců a negativity. Okovy Maya Matrixu 
kolem vás se trhají. Čím dál více se osvobozujete od Maya Matrixu. 
Ti, kdo manifestují schopnosti jsou lidé, kteří oslavují svou existenci 
coby existenci vědomí. Lidé, kteří oslavují svou existenci coby 

existenci vědomí jsou ti, kteří manifestují schopnosti. Víte, mnoho lidí 
oslavuje svou existenci z různých důvodů. Někteří lidé oslavují svou 
existenci, protože ovládají jazyk. Umí psát poezii. Někteří lidé oslavují 
svou existenci, protože umí dobře tančit. Někteří lidé oslavují svou 
existenci, protože umí dobře malovat. Někteří lidé oslavují svou 
existenci, protože vypadají velmi dobře. Někteří lidé oslavují svou 
existenci, protože mají svalnaté tělo. Někteří lidé oslavují svou 
existenci, protože mají hodně peněz. Mnoho lidí slaví svou existenci 
z různých důvodů. Pokud oslavujete svou existenci, protože jste 
vědomí, jste těmi, kteří manifestují schopnosti. Oslavujte svou 
existenci, protože jste vědomí. 
 
Říkám vám, že když oslavujete svou existenci, protože jste vědomí, 
první myšlenka, když se probudíte, bude: „Ach, Paramashivoham. 
Nithyananda Paramashivoham, protože jsem vědomí. “Oslavovat 
svou existence, protože jste vědomí, je manifestace schopností. 
Pokud oslavujete svou existenci, protože máte hodně peněz, jste 
Vaishya. Pokud oslavujete svou existenci, protože máte moc - 
politickou, sociální, společenskou, jakoukoli popularitu; pokud 
oslavujete svou existenci, protože máte moc, jste Kshatriya. Pokud 
oslavujete svou existenci, protože máte všechna potěšení ze svého 
života, jste Shudra. Pokud oslavujete svou existenci, protože můžete 
mučit ostatní, jste Chandala. Pokud oslavujete svou existenci, protože 
jste vědomí, jste ti, kdo manifestují schopnosti. Oslavte svou 
existenci, protože jste vědomí. 
 
Podstata dnešního satsangu je pouze tato: oslavuji svou existenci, 
protože jsem vědomí. Pochopte, s tímto jediným silným pochopením: 
oslavuji svou existenci, protože jsem vědomí. S tímto jedním silným 
pochopením udělejte dnes ukončení se všemi svými starými vzorci, 
se kterými bojujete. Manifestovat schopnost ovládání hmoty 
vědomím znamená pokusit se pohnout hmotou  - kokosovým 
ořechem nebo kamenem nebo čímkoli. Manifestujte schopnosti 
svého třetího oka. Manifestujte schopnost zvýšení stavu vašeho 
bankovního účtu nebo pohybu lidí ve vašem životě tak, jak chcete. 
Udělejte jen toto: Oslavuji sám sebe, protože jsem vědomí. Více než 
proto, že mám peníze, více než proto, že mám mládí, více než proto, 
že mám jakékoli další schopnosti. Více než kvůli jakýkoli jiným 
možnostem - oslavuji sám sebe proto, že jsem vědomí. 
 



 

 

 
 
Říkám vám, každý, kdo se rozhodne oslavovat sám sebe, protože je 
vědomí, se stává chit - pratyagatma chaitanya jagratham - to 
znamená, že je v člověku probuzeno individuální vědomí. Kdykoli se 
ve vás probudí vědomí, jednoduše se sladíte s Paramashivou. Protože 
stejně jako člověk hledá společnost jiných mužů a žen, tak to, co 

vnímáte jako sebe, takovou společnost budete hledat. Pokud cítíte, 
že jste vědomí, budete hledat společnost supervědomí - Bhagavanu. 
Učím vás čistou vědu osvícení - Paramashivajnanu. Znovu vám chci 
připomenout. Odhaluji vám všem tuto vědu, protože vás všechny 
miluji. 
 
Oslavujte sami sebe, protože jste vědomí. Ne kvůli vašemu 
bankovnímu zůstatku nebo kvůli vaší stavbě nebo kvůli vaší moci 
nebo kvůli vašemu statutu celebrity nebo proto, že můžete lidi 
manipulovat a podvádět, nebo proto, že nad lidmi máte moc. Ne! 
Oslavujte sami sebe, protože jste vědomí. S tímto silným pochopením 
v sobě udělejte ukončení. Dělejte všechny možné manifestace 
schopností! Učiňte sami sebe zdravějšími, bohatšími, mějte skvělé 
vztahy, zabývejte se lidmi, zabývejte se hmotou, zabývejte se 
vesmírem - dělejte to všechno z tohoto jediného prostoru „oslavuji 
sám sebe, protože jsem vědomí.“ Objevíte více rozměrů sebe sama, 
pochopte. 
 
Apath Sanyas - nekompromisní slib odevzdanosti pro záchranu 
dharmy! 
V hinduistické tradici je Apath Sannyas o rozhodnutí prozkoumat více 
dimenzí sebe sama. Více dimenzí vašeho vědomí, vlastně ve chvíli, 
kdy se rozhodnete: „oslavuji sám sebe, protože jsem vědomí,“ jste 
Apat Sannyasi. Vyhlašujete Apath Sannyasu. Apath Sannyasa není nic 
jiného, než že se rozhodnete oslavovat své vědomí, rozhodnete se 
zapojit se a prozkoumávat možnosti svého vědomí. Říkám vám, i když 
děláte jógu, rozhodněte se: „Oslavuji sám sebe, protože jsem 
vědomí,“ a s tím praktikujte jógu. Uvidíte, že celý váš mozek bude mít 
energetické návaly. Vy všichni možná znáte návaly horka v mozku. 
Nyní používám výraz „návaly energie“. Návaly energie budou jako 
elektrické výboje extáze, radosti, blaženosti, Kundalini… blesk! 
Kdykoli ve svém vnitřním prostoru aktivujete silné pochopení, tak 
pokud máte návaly energie, nazývá se to Kundalini Shakti. Kundalini 
do vás uhodí jako blesk! 
 
Víte, ranní čas Brahma Muhurta 4:30-6:00 je čas, kdy se zapojujete 
do existence s vědomím. Ať už jste ve kterékoli zemi, vašich 4:30-6:00 
je nejlepší čas oslavovat svou existence jako existenci vědomí. 
Použijte tento čas na jógu ... detoxikaci těla, puju a všechny další 
příznivé věci. A… vyhlaste sami pro sebe: „Oslavuji sám sebe, protože 



 

 

jsem vědomí. Oslavuji své vědomí. Více než peníze… vztahy, moc nad 
lidmi, status, kariéru, práci, schopnosti ... oslavuji sám sebe, protože 
jsem vědomí.“ Vyhlaste toto pro sebe samotné. Z tohoto vyhlášení, 
silného pochopení, udělejte veškerá ukončení se všemi vzorci, se 
kterými jste bojovali až do včerejška. S tímto silným pochopením 
udělejte všechny manifestace všech schopností, které jste nebyli 
schopni udělat až do včerejška. S tímto silným pochopením se 
rozhodněte, že ve vašem životě nastane průlom. 
 

 
 
S tímto vám všem žehnám. Všichni vyzařujme integritu, autentičnost, 

zodpovědnost, obohacování, způsobování, život v Shuddhadvaita 

Saivam, Paramashivoham, věčné blaženosti, Nithyananda. Děkuji. 

Buďte blažení. 


