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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  || 

 

Všetky bytosti sú jedinečné a majú právo na existenciu. Právo na 

existenciu je rovnocenné s ľudskými bytosťami a stromami, 

rastlinami a zvieratami, všetky bytosti majú rovnaké právo na 

existenciu. Takže nikto nemôže zabiť alebo zraniť druhú bytosť pre 

svoju existenciu v Kailaase. Žiadne zabíjanie, dokonca ani zvieratá 

nemôžu mať nevegetariánske jedlo. V Kailaase ani zvieratá nemôžu 

zabíjať a jesť. Všetky bytosti majú rovnaké právo na existenciu. 

Všetkým bytostiam musí byť poskytnutá energiou naplnená, 

mandala, prostredie pre absolútny prejav najvyšších možností a moci 

a stavu, priestoru, schopností Paramashivu. Toto je základné právo 

dané každému životu v Kailaase.  

Vysvetlím ako existujú vertikálne časové pásma a ako vás každá z 

hinduistických sampraday, rôzne duchovné praktiky, rôzne duchovné 

metodológie povýšia na ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu úroveň. Vyššie a vyššie 

časové pásma a koniec koncov sa Kailaasa stane vaším existenčným 

priestorom. 

 

Keď sa pozdvihnete vo vertikálnom časovom pásme, testuje sa vaša 

vytrvalosť vôle. Nič iné nie je potrebné okrem vytrvalosti vôle. Vaša 

základná existencia bude otrasená pochybnosťami. Agama znova a 

znova hovorí, že Paramashiva bude znova a znova testovať. Nielen, 

že ste vy testovaní, ale ja som testovaný. Testujú sa aj inkarnácie. Som 

testovaný inak. Môj záväzok voči Paramashivovi ako taký nie je 

testovaný, ten mi bol daný. On sám prišiel ako môj guru, zasvätil ma 

a dal mi ho okúsiť. Ale môj záväzok voči vám všetkým je testovaný. Aj 

keď ma všetci nenávidíte, aj keď ľudstvo neuzná môj príspevok, 

budem pokračovať na ďalej v prispievaní, to je testované. Testuje sa 

vytrvalosť vôle. Ak stojíte s vytrvalosťou vôle, nič iné nie je potrebné. 

 

Pokiaľ sa s vami zaobchádza krásne a dobre, máte vysoké princípy, to 

nie je nič veľké. Ale aj keď niečo nie je tak, ako ste predpokladali a vy 

sa rozhodnete stáť so mocnými pochopeniami, potom vás 

Paramashiva zasype. Testuje sa vytrvalosť vôle. Vaše kosti sú 

vyvŕtavané diamantom čistého vedomia. Čisté vedomie je diamant, s 

diamantom sa vaše kosti vyvŕtavajú, keď do vašej bytosti vstúpi čisté 

vedomie - testuje sa vaša vytrvalosť vôle. Blahoslavení sú tí, ktorí 

nosia mocné pochopenia ako jadro svojho života. Stojte s mocnými 

pochopeniami nie pre žiadny úžitok, ale preto, že je to pravda. Stál 

som so svojím guru Arunagiri Yogeshwarom, nie preto, že by som od 

neho mal nejaké výhody, ale preto, že viem, že je pravdou. 

  

Vaše jadro budú triasť rôzne druhy pochybností: to, čo nazývam 

GDHD - pochybnosti Gurua, nenávisť Gurua, popieranie Gurua a 

SDHD - seba-pochybnosti, seba-nenávist, sebazapieranie ... každý, 

kto stojí s vytrvalosťou vôle, Paramashiva ho zasype. 

 

Pochopte. Keď je bytosť vyzdvihnutá vertikálnymi časovými 

pásmami, všetko, čo potrebujete, je vytrvalosť vôle. Vytrvalosť vôle 

je vyrobená z materiálu blaženosti. Čím viac sa naučíte byť blaženými, 

tým viac budete mať vytrvalosť vôle. Vytrvalosť vôle nie je vyrobená 

z arogancie, nie. Meditujte nad týmto. Bolenatha je veľmi blažený a 

veľmi divoký, vysoká vytrvalosť vôle. Naučte sa byť stále viac a viac 

blaženejší, budete mať intenzívnu vytrvalosť vôle. Vytrvalosť vôle a 

blaženosť, nevinnosť, toto všetko je jedno a to isté. Vy všetci 

meditujte - blaženosť je materiál, z ktorého je vytvorená vytrvalosť 

vôle. Pracujte na vašej blaženosti, vyviniete automaticky vytrvalosť 

vôle ... vedľajší efekt, ak pracujete na svojej blaženosti.  

 

Prosím počúvajte. Blaženosť je zdrojový materiál, z ktorého je 

vytvorená vytrvalosť vôle. Množstvo a intenzita blaženosti, ktorú 

máte, tvorí základ pre existenciu vytrvalosti vôle. Ak chcete posilniť 

vašu vytrvalosť vôle, pracujte na svojej blaženosti. Urobte sa viac a 

viac blaženejším, extatickejším, radostnejším. Pracujte na svojej 



 

 

blaženosti. Najlepším spôsobom, ako zvýšiť frekvenciu blaženosti, je 

detoxikácia tela, odpojenie [unclutching], nepretržité zapájanie sa do 

modlitby so svojím Bohom alebo Guru. 24 hodín vnútorne 

rozprávanie s Bohom, vnútorne s vaším guruom. Toto je jedna z 

najmocnejších duchovných praktík. Keď intenzívne a nepretržite 

hovoríte vo svojom vnútri s Bohom alebo Guruom, prebúdzate vo 

svojom vnútri mocné pochopenia. Nemôžete stáť pred 

Paramashivom a hovoriť hlúpe veci - vy sa budete cítiť plachí. 

Cvičenie prítomnosti Paramashivy vo vás nepretržitým rozhovorom s 

ním. Automaticky urobíte vašu bytosť stabilnou vo veľmi mocných 

pochopeniach. 

 

Manifestovanie schopností nie je nič iné ako jednoduchá veda o 

rozvíjaní neustáleho pocitového spojenia a rozhovoru s 

Paramashivom. 24 hodín mať nepretržito rozhovor, dialóg s 

Paramashivom vo vás, to spôsobí že zotrváte v mocných 

pochopeniach - sahaja samadhi sa stane vašou realitou. 

  

Všem Vám žehnám. Pojďme všichni vyzařovat integritu, autenticitu, 

zodpovědnost, obohacujme ostatní, šiřme učení, žijme 

Shuddhadvaita Shaivam, Paramashivoham, ve věčné blaženosti, 

Nithyananda. Děkuji. Žijte blaženě…ostatní, šiřme učení, žijme 

Sudhadvaita Saivam, Paramashivoham, ve věčné blaženosti, 

Nithyananda. Děkuji. Žijte blaženě. 

 


