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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  || 

 

Vítam vás všetkých s láskou a rešpektom. Vítam všetkých oddaných, 
učeníkov, samajiov, satsangiov, Sri Mahantov, Mahantov, 
Thanedarov, Kothariov, návštevníkov, divákov, ktorí s nami sedia po 
celom svete ... s mojou láskou a úctou. Všetky ášrámy, Kailaasy, 
chrámy, aadheenamy, Sarvajnapeetha Yajamani, Karthovia, všetkých 
vás vítam ... s mojou láskou a požehnaním.  

 

Takže dnes, mocné pochopenie, ktoré chcem vám všetkým odhaliť, 
nad ktorým chcem aby ste všetci rozjímali a začali manifestovať 
schopnosti. Nechajte stále viac a viac vašich myšlienkových prúdov a 
stratégií aby bolo o večnom živote. To znamená stále viac a viac o 
vedomí, a budete existovať navždy. Nie táto malá malá hlúpa 
žiarlivosť. Pozrite, ak sa rozhodnete, že budete nažive len dovtedy 
kým bude vaše ľudské telo nažive, potom ste chytený! Chytený v tejto 
Bhu Mandale, to znamená planéta Zem.  

 

Odtiaľ začína všetko utrpenie - žiarlivosť, hnev, „prečo mám menej 
radostí a luxusných vecí, keď tak tvrdo pracujem? A prečo mám tak 
viac utrpenia? Prečo ja?“ Pozrite, keď prídete k tomuto záveru, 
budete nažive iba dovtedy, kým bude vaše telo nažive - ste chytení. 
Teraz vo vás začnú prekvitať mnoho rôznych druhov ... nevedomých 
myšlienok, potom budete čakať, až vám bude ublížené, pochopte, to 
je najhoršia časť. Čakanie na zranenie je to najhoršie! Buďte 
informovaní, budete existovať navždy. Prosím pochopte. Čím viac a 
viac sú vaše myšlienkové prúdy zladené, vaše stratégie pre váš život 
sú v súlade s porozumením, že tu budete navždy! Čoraz viac a viac sa 
stanete radostnými, blaženými. V skutočnosti stále viac a viac sa 
budete zlaďovať s pravdou. Pozorne počúvajte, prosím pochopte ... 
ak vás naučím, že budete večný ... to je tá najlepšia dobrá vec, ktorú 
môžem urobiť.  

 

Pokaždé, když si vzpomenete, že budete věční, přemůžete nemoc, 
přemůžete negativní vzorec, detoxikujete sami sebe. A velmi důležité 
je, že přimějete své tělo, aby se obnovovalo/omlazovalo, pochopte. 
Matka vesmíru se v hinduistické tradici nazývá Bala. Matka kosmu je 
Bala, protože se neustále omlazuje. Parashakti se v hinduistické 
tradici nazývá Bala. Protože ví, že je věčná. Pochopte: „Jste věční.“ 
Poslouchejte, zopakuji to. Nezemřete, když zemře váš obal. Opakuji 
základní pravdu. Ne jako morální učení. Dříve byste to slyšeli toto: 
„Možná jsme věční, spiritualita nás učí tolika věcem.“ Teď vám to 
dávám jako mocné poznání, díky kterému můžete manifestovat 
schopnosti. "Jste věční." Podívej se dovnitř. Cokoli, co na vás není 
věčné, co může odejít, změnit se, nejste vy. Poseďte s tímto mocným 
poznáním. Nejen, že se probudí vaše třetí oko, ale začne se ve vás 
manifestovat ohromné množství schopností. Všechna ta hmota, 
která nebude věčná, se stane vaším služebníkem. Budete moci 
pohnout nejen kokosem, ale samotnou hlavou vašeho šéfa. Stejně 
jako pohybujete kokosem, můžete pohnout hlavou svého šéfa. 
Můžete si hrát s čímkoli.  

 

Dnes všichni seďte s tímto jedním mocným poznáním - „Jsem věčný.“ 
Takže všechny ostatní věci ...vlastně toto je největší požehnání: „Ach, 
všechno se mění,“ všechny vaše vzteky, bolesti, žárlivost, nic z toho 
nejste vy. Toto všechno nad vámi nemá žádnou moc, pochopte. 
Mohou fungovat jako paraziti, ale dají se prostě odříznout. Ve chvíli, 
kdy jim přestanete dodávat krev a energii, uschnou a odpadnou. 
Poslouchejte. Vnitřně zpracovávejte toto jedno mocné poznání. 
Stanete se Parashakti, omlazující sama sebe, Bala. Pochopte, 
pamatujte si tuto jednu pravdu - „Jste věční.“ Cokoli na vás není 
věčné, nejste vy. Neukončení, které není věčné, tím pádem nejste vy. 
Hněv, který také není věčný, tím pádem nejste vy. Vzestupy a pády, 
které také nejsou věčné, tím pádem nejste vy. Žárlivost, která není 
věčná, tedy také není vy. 

 

Musíte se nadechnout. Musíte se nadechnout. Pochopte. "Jste 
věční." "Jste věční." "Jste věční." Dnes se posaďte a věnujte deset 
minut rozjímání: "Pokud "jste věční", tak co nejste vy a co všechno 
jste vy?" Existuje přinejmenším dvacet pět věcí, které nejste vy, ale 
vy si myslíte, že to jste vy, a sedí uvnitř vás. Napište si je. Uveďte je. 



 

 

Pochopíte, že nic z toho nejste vy. Pochopení toho, co všechno nejste 
vy, je velmi důležité. Vlastně když pochopíte, co všechno nejste vy, 
začne se ve vás odehrávat ohromné vnitřní uzdravení. Začne se ve vás 
usazovat ohromný mír. 

 

Pokud začnete fungovat s tímto pochopením „Jste věční“, bude se ve 
vás manifestovat ohromné množství energie a síly. Říkám vám, až 
začnete manifestovat schopnosti, nikdo si vás nedokáže najmout a 
zaplatit vám. Vy rozhodujete o své hodnotě. Vy určujete číslo. Nikdo 
vás nedokáže ocenit, nikdo nedokáže určit vaši cenu. Pokud chápete, 
že jste vědomí, věčné - nikdo vám nemůže dát číslo nebo určit vaši 
hodnotu. Vy řeknete číslo. Jste za hranicí jakékoli hodnoty. Uvidíte to 
jako realitu ve svém životě. Říkám vám, že když milujete to, že jste 
věční, je to dobré i pro váš kariérní průlom. Milovat pravdu, že jste 
věční, je dobré pro vaše zdraví, dobré pro vaše duševní zdraví, pro váš 
průlom v kariéře, pro získání většího bohatství. Samozřejmě je to 
dobré pro vaše osvícení. Jste věční a cokoli, co na vás není věčné, 
nejste vy! Jste věční a cokoli, co na vás není věčné, nejste vy. Ve 
skutečnosti každý den, když jsem se stabilizoval po návratu ze stavu 
samadhi, tak co je to, co exploduje v mém systému, teď přicházím 
sdílet s vámi všemi. 

 

Dnešní mocné poznání je ... jste věční. Jste věční. Dnes chci, abyste 
všichni udělali následující domácí úkol. Nejprve se posaďte a 
přemýšlejte o této pravdě: jste věční. Pak sepište, co si myslíte, že 
jste, ale co není věčné. Vaše iluze, které považujete za sebe. Sepište 
alespoň dvacet pět bodů. Dvacet pět: jako váš vztek, vaše vzestupy a 
pády, vaše hluboké obavy, vaše bolest, vaše majetnické sklony - to 
vše nejste vy, ale vy si myslíte, že jste to vy. Napište to všechno. Pak 
se posaďte a rozhodněte se: „jste věční.“ S tím zkuste pohnout 
záležitostí, která je pomíjivá, která není věčná. A vstupte do 
manifestace schopností skrze toto mocné poznání. Říkám vám, 
poslouchejte, kdykoli manifestujete schopnost prostřednictvím 
mocného poznání, toto mocné poznání se stane vaším životem. Stává 
se tak silným, že i když opouštíte tělo, budete v tomto mocném 
poznání a dosáhnete Kailaasy. Jakékoli mocné poznání stačí na to, aby 
vás vzalo na Kailaasu. Poslouchejte pozorně, každé jedno mocné 
poznání stačí, aby vás přivedlo na Kailaasu. 

Meenakshi šla až na Kailaasu, jen s jedním mocným poznáním. Když 
přijala tělo, dostala to jedno silné poznání - jsi Parashakti. To je vše. 
Právě díky tomuto jedinému mocnému poznání došla přímo na 
Kailaasu. Všechny převálcovala, se všemi si poradila. Nešla se 
žebráckým přístupem a modlením. Ať už jí vstoupil do cesty kdokoli, 
se všemi si poradila. Až u Nandiho skončila. Před Paramashivou se 
zastavila a náhle si uvědomila, že je s Ním jedno a On je jedno s ní. 
Tehdy se usadila. V tom okamžiku se usadila. Včera jsem vyprávěl 
tuto scénu v tamilštině. Nevím, kolik z vás slyšelo. 

 

Říkám vám ... lidské bytosti v zásadě procházejí mnoha vzestupy a 
pády a nejistotami, strachy, výkyvy nálad. Mít na paměti mocné 
poznání, „jste… věční,“ vás učiní osvícenými lusknutím prstu. Vyléčí 
všechny vaše vnitřní bolesti. Probudí vaší Kundalini Shakti. Zvýší vaší 
energii. Hej, otočte celé centrum. Pokud nepřetržitě… 

 

Jméno Meenakshi má tři významy. Její oči jsou jako ryba. Její… oči 
jsou jako hvězda. V tamilštině jsou to dva významy, jeden - ryba, další 
- hvězda, vinmeen. Tvar ryby, ale zářící, síla hvězdy. S pomocí toho 
způsobuje, že všichni vzkvétáme a daří se nám. Takže tyto tři významy 
dohromady se nazývají Meenakshi. Meenakshi, což znamená ten, kdo 
má oči ve tvaru ryb, ale silný jako hvězda ... kdo řídí a přiměje nás 
všechny manifestovat ji. Uskutečňuje to jen očima - pohledem. 
Nayana Deeksha je Meenakshi. Takže Nayana Deeksha Meenakshi je 
nesmírně důležitá. Nejen, že jsme viděli guru, ale guru vidí nás. Guru 
nás vidí. To je nesmírně důležité. 

 

Takže esencí dnešního satsangu je, že jste věční. Jsi věční. Začněte s 
manifestací schopností za pomoci tohoto jediného mocného poznání 
během dalších dvacet čtyři hodin.  

 

Ano, všichni pochopte. Víte, říkám vám, že pokud dokážete udělat 
jednu dobrou věc a získat z toho sebedůvěru a vytvářet si stále 
mocných poznání, více a více schopností- toto se nazývá mistrovský 
kruh. Když nejste schopni udělat jednu dobrou věc, ztratíte 
sebedůvěru a selháváte, kolabujete stále více a více, nazývá se to 



 

 

bludný kruh. Pochopte, kéž je váš život mistrovským kruhem, nikoli 
bludným kruhem. 

 

„Jste nesmrtelní. – Tat Tvam Asi.“, Vy musíte říkat „Já jsem 
nesmrtelný – Aham Brahmasmi“. Rozumějte, já říkám, „Vy jste 
nesmrtelní – Tat Tvam Asi“. Ale Vy byste měli říkat „Aham 
Brahmasmi. Já jsem absolutní (ultimate).“ Prosím, ještě jednou 
poslouchejte. Prosím, ještě jednou poslouchejte. Když já Vám dávám 
to silné porozumění (powerful cognition), iniciaci, tak já říkám „Vy 
jste nesmrtelní.“ Ale když Vy meditujete, měli byste si představovat 
„Já jsem věčný.“ To znamená „Aham Brahmasmi“. Guru říká  “Tat 
Tvam Asi”, ale Vy budete meditovat nad “Aham Brahmasmi. Já jsem 
věčný, Paramashivoham, Nithyananda Paramashivoham.” Tak 
opakujte Mahavakyu a myslete na “Já jsem věčný”. To znamená Vy. 
Kýmkoli se cítíte býti. “Jste věční.”  

 

Žehnám Vám všem. Tak vyzařujme všichni integritu, autenticitu, 
zodpovědnost, obohacujme ostatní, šiřme učení, žijme Sudhadvaita 
Saivam, Paramashivoham, ve věčné blaženosti, Nithyananda. Děkuji. 
Žijte blaženě. 


