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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  || 

 

Vítam vás všetkých s mojou láskou a rešpektom. Vítam všetkých 
oddaných, učeníkov, samajiov, satsangiov, Sri Mahantov, Mahantov, 
Thanedarov, Kothariov, návštevníkov, divákov, gurukul balasanthov, 
sannyasiov, vážených hostí, významných osobností, návštevníkov, 
divákov. Vítam vás všetkých s mojou láskou a rešpektom.  

 

Vertikálne časové pásma existujú. Prosím pochopte. Dovoľte mi 
predstaviť presne to, čo mám na mysli slovom, „vertikálne časové 
pásma“. Potom sa pokúsim podeliť o to, prečo by sme mali 
porozumieť vertikálnym časovým pásma. Pozrite, všetci poznáme, 
časové zóny, ako tichomorské časové pásmo, časové pásmo 
východného pobrežia, pásmo západného pobrežia, centrálny čas. V 
Indii máme indický štandardný čas. Časové pásma na tejto planéte 
Zem sú horizontálne časové pásma. Na základe východu a západu 
slnka na tejto planéte Zem rôzne krajiny praktizujú rôzne časové 
pásma. Všetky pozorované časové pásma, praktizované na planéte 
Zem, nazývam horizontálne časové pásmo. Existuje niečo, čo sa 
nazýva vertikálne časové pásmo. Vo Vedách a Agamách v 
hinduistickej tradícii sú prezentované presné porozumenia o tomto 
vertikálnom časovom pásme. Predstavím vám túto vedu so Shastra 
Pramanou z pôvodnej literatúry Veda Agamickej literatúry či spisoch. 
Agamy jasne opisujú tieto rôzne vertikálne časové pásma. Purány 
poskytujú presný výpočet. Nielen z Shastra Pramana ... dokonca aj z 
mojej vlastnej skúsenosti - Atma Pramana a Apta Pramana - mojich 
Guruov, ich zážitky. Vysvetlím tieto vertikálne časové pásma. Prosím 
pochopte, pravdy, ktoré s vami zdieľam, sú časom testované, 
spoľahlivé a priamo z Véd a Agám.  

 

Vedieť o týchto veľkých pravdách zmení vaše chápanie reality, čo 
zmení vaše pochopenia o správnom-nesprávnom, dobrom-zlom, čo 
je sloboda, čo je cieľom života. Pochopte, že keď dovolíte, aby pravda 
vstúpila do vašej bytosti, keď sa pravda stane vašim pochopením - v 

Agama nazývame jnanapada, vidyapada; mocné pravdy o vesmíre, 
kozmológia. Silné pravdy o vesmíre, ak vstúpia do vášho systému, váš 
celý život dozrie, vyvinie sa na inú úroveň. Žijete osvietený život, život 
Shivajnany. Paramashivajnana: život založený na zásadách, 
znalostiach a osvietení Paramashivy. Pochopte, mocné pochopenia, 
o ktoré sa s vami podelím, tieto pochopenia sú z Shastra Pramanas - 
spisy, Védy a Agamy a Apta Pramana - skúsenosti nášho Guru 
Parampara, mojich predchodcov, Guru Mahasannidhanams, moji 
guruovia, Parama Guruovia, Acharyovia, Avatara Purushovia - všetky 
ich skúsenosti a ja sám som zažil.  

 

Pochopte, že prvá pravda, o ktorú som s vami chcel podeliť je - 
vertikálne časové pásma existujú. Čo myslím slovom „vertikálne 
časové pásmo“? Čo myslím slovom „vertikálne časové pásmo“? 
Jeden rok je pre nás jeden deň pre vyššie časové pásmo - Svarga Loka. 
Preto Nataraja, Boh Svarga Loka, dostane za rok šesť abhishekamov. 
Pretože pre Devaty, v Svarga Loka, jeden rok Bhu Mandaly, Bhuloka, 
jeden rok planéty Zem, je jeden deň v Svarga Loka.   

 

Existujú vertikálne časové pásma - Bhu Bhuvah, Svah, Tapa, Satya. 
Satya Loka, v ktorej sídli Brahma, tam, jeden deň Brahma Loka sú štyri 
celá tri-dva (4,32) miliardy ľudských rokov. Jeden deň Svarga Loka, 
znamená vertikálne časové pásmo nad nami - Bhu, Bhuvah, Svah, 
Tapa. To ide a Satya, potom za Satyou je Vaikuntha, za Vaikuntha je 
Kailaasa. Nižšie: Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Patala. Pochopte, 
nedávam vám nejaké poveračské teórie. Nie. Poskytnem vám presné 
porozumenie a skúsenosti s týmito vertikálnymi časovými zónami, 
pričom pochopenie týchto vertikálnych časových zón má priamy 
úžitok pre váš každodenný život. Môže priniesť obrovské fyzické 
zdravie, duševné zdravie, psychologické zdravie - veľmi mocný 
spôsob existencie a predovšetkým života Paramashivajnana. Môžete 
existovať stelesňujúc priestor Paramashivu; stav, priestor 
Paramashivu a manifestovať výnimočné schopnosti Paramashivu. 

 

Pochopte, myšlienka, ktorú o sebe nosíte, je veľmi dôležitá, pretože 
to je základ, z ktorého manifestujete svoj život. Poznatky o 
vertikálnom časovom pásme, najmä skúsenosti, môžu úplne zmeniť 



 

 

váš život pre najlepšiu, najvyššiu a nanajvyššiu formu existencie. 
Paramashivajnana vás núti zažiť stav, priestor, právomoci 
Paramashivu. Vertikálne časové pásma, kde sa intenzita kala - času 
zvyšuje a zvyšuje. 

 

Ako existujú? Dám vám základné pochopenie reality. Prosím 
počúvajte. Vo svojom živote už teraz viete, čo je hmota. Hmota 
znamená, hmota, fyzický svet. Rovnako ako podlaha, na ktorej sedíte. 
Dom, v ktorom sedíte. Všetky objekty okolo vás. Fyzický svet, fyzická 
realita, masa - to je hmota, jada.   

 

Myseľ: vaša myseľ nie je nič iné ako proces, ako vnímate hmotu. 
Rovnaká hmota nie je vnímaná rovnako všetkými ľudskými 
bytosťami. Každý človek vníma hmotu vlastným spôsobom. Hmota 
nie je spracovávaná všetkými mysľami rovnakým spôsobom. 
Napríklad táto danda. Pre mňa je to Joga Danda, vo forme Kundalini 
Shakti. Uchováva duchovné sily a používa sa na zasvätenie. Niekto, 
kto je veľmi umelecký, pre neho „Ach, aký krásny had.“ Niekto, kto 
pozná hodnotu kovov, „Wow, je to vyrobené zo striebra.“  

 

Někdo, kdo se cítí velmi oddaný: „Ach, toho bych se měl dotknout a 
udělat namaskar.“ Každá mysl zpracovává hmotu, vnímá hmotu… 
jiným způsobem. Prožitek hmoty uvnitř vás se nazývá mysl, prosím 
pochopte. Mysl znamená způsob prožívání hmoty. Mysl je ve 
skutečnosti akce. Není to objekt. Nemá jinou existenci než akci.  

 

První složkou, kterou jsem chtěl představit, je hmota, fyzická realita. 
Druhou složkou je mysl. Vnitřní proces, který se ve vás děje v 
souvislosti s fyzickou realitou. Třetí je buddhi, jež reaguje nebo se 
rozhoduje ... dává instrukce, jak reagovat na mysl a hmotu. To je 
buddhi, inteligence. Inteligence funguje na základě poznání, která 
máte. Tato poznání reagují prostřednictvím mysli a souvisí s hmotou. 
Dovolte mi to zopakovat. Buddhi, inteligence, dává příkazy, dává 
pokyny mysli a skrze mysl vytváří vztah s hmotou, fyzickou realitou. 
Čtvrtou složkou je čisté vědomí. Říkáme mu Paramashiva, 
Parabrahma, můžete použít jakékoli jméno. Pochopte tyto čtyři 

pravdy. Jada - fyzická realita, hmota. Za druhé mysl, která 
zpracovávaá myšlenky, vnímání záležitosti. Třetí ... inteligence, 
buddhi, jež dává příkazy mysli a hmotě. Čtvrtá je čisté vědomí. 

 

Takže hmota, mysl, inteligence, vědomí. Pokud v sobě prožíváte 
všechny čtyři 25%, 25%, 25%, 25% procent. Všechny čtyři jsou 
součástí vaší reality. Tyto čtyři jsou součástí vaší reality. Pokud tyto 
čtyři prožíváte na stejné výši, nazývám to horizontální časovou zónou, 
Bhu Mandala. Časové pásmo, které všichni normálně prožíváme. 
Tam, kde prožíváme hmotu, mysl, inteligenci, vědomí - všechny čtyři 
stejně. Pokud se ve vás intenzita vědomí zvýší: například když se 
intenzita vědomí zvýší z 25% na 40%, pak i vliv vědomí na vaši 
inteligenci, buddhi, drasticky vzroste. Vliv mysli a věcí na vás se 
přirozeně sníží. Takže ... zvýšení intenzity vědomí vás pozvedne. 
Vstoupíte do vertikální časové zóny, pochopte. 

 

Zopakuji to. Hmota, mysl ... inteligence, vědomí. Pokud jsou všechny 
tyto čtyři vnímány a prožívány jako stejných 25%, 25%, 25% a 25%, je 
to horizontální časové pásmo. Pokud se intenzita vašeho vědomí 
zvýší, pak se zvýší vliv vědomí na buddhi. Pak vliv hmoty a mysli na 
vás ve vaší realitě klesá. Poté začnete vstupovat do vertikálních 
časových zón. Pokud máte pouze a jen čisté vědomí - sto procent, 
žádný vliv inteligence, mysli nebo hmoty ve vaší realitě - jste v 
Kailaase. Kailaasa je prostor, kde existuje pouze čisté vědomí. 
Nejvyšší časová zóna ve vertikálních časových zónách. Dávám vám 
jednoduché příklady. 25% - hmota, 25% - mysl, 25% - inteligence, 25% 
- vědomí, pokud je toto vaše realita - jste v Bhu Mandale, 
horizontálním časové zóně. Pokud se vám zvýší podíl vašeho 
vědomí... najednou se i vaše existence zvýší, přecházíte do vyšších 
časových pásem.   

 

Všechny duchovní praktiky v hinduismu, ať už je to jóga, puja, hajan, 
japa, opakování jména - všechny duchovní praktiky v hinduismu mají 
za úkol pouze zvýšit intenzitu vašeho vědomí. Jsou jen od toho, aby 
zvýšily intenzitu vašeho vědomí. Iniciace, deeksha, shaktipata, 
shaktinipata, všechno je pouze ke zvýšení frekvence vašeho vědomí. 
Prosím pochopte, pokud vnímáte hmotu, mysl, inteligenci a vědomí - 



 

 

všichni čtyři stejně, jste v horizontální časové zóně, na Bhu Mandale, 
na planetě Zemi. V časové zóně této Bhuloky. Pokud se ve vás vliv 
vědomí zvyšuje, přirozeně se zvyšuje i vliv inteligence. Pak se vliv 
mysli a hmoty na váš život, na vaši realitu, sníží. Například pokud se 
zvýší vliv vědomí na 40%, pak se přirozeně i vliv inteligence také zvýší 
na 40%, takže 40 a 40 - tyto dvě dají dohromady 80. Takže hmota, vliv 
hmoty a mysli se ve vašem životě zůstane jen na 20%, takže přirozeně 
stoupáte. 

 

Jdete do vyšších vertikálních časových zón, vyšších časových pásem a 
vertikálních časových zón. Možná se dostanete na Svarga Loku, na 
vyšší úroveň existence. Pokud se vliv vědomí ve vašem životě stále 
více zvyšuje, zvyšuje-li se intenzita vědomí ve vašem životě, pozvedá 
vás to do vyšších a vyšších zón. Když zažijete stoprocentní čisté 
vědomí, pouze čisté vědomí - už neexistuje žádná hmota, vliv hmoty, 
vliv mysli, vliv inteligence; to vše je jen nula, nula, nula. Nulový vliv 
hmoty ve vašem životě - jada, hmota nemá na váš život žádný vliv. 
Mysl nemá žádný vliv na váš život. Inteligence nemá žádný vliv na váš 
život. Celý váš život je sto procent čistého vědomí. Pak jste v zóně 
Kailaasa. V časové zóně Kailaasa, nejvyšší vertikální časové zóně. 
Druhý konec. Pokud jste stoprocentně jen hmotou - jada, žádná mysl, 
žádný vliv mysli, žádný vliv inteligence a žádný vliv vědomí - nazývá 
se to Patala. 

 

Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Patala jsou nižší časové zóny. Bhu, 
Bhuvah, Svah, Tapa, Satya - to jsou vyšší časové zóny. Pochopte, že 
všechny duchovní praktiky vás vedou do vyšších časových zón. Ať už 
je to puja, jóga - všechny duchovní praktiky vás vedou do vyšší časové 
zóny. Další otázka: k čemu je nám v našich životech poznání o vyšších 
časových zónách? Pochopte, že vědět o vyšších časových zónách 
zvyšuje frekvenci vašeho vědomí. Když frekvence vašeho vědomí 
vzroste, váš vkus ohledně života zraje, pochopte. Když váš vkus 
ohledně života zraje, je to to, co nazývám osvícením. Víte, pokud si 
myslíte, že jste tělo, pouhá hmota, tak vám v životě bude záležet jen 
na fyzických požitcích. Budete si myslet, že svoboda užívat si fyzických 
rozkoší je nejvyšší svobodou. Že to je ta nejlepší věc v životě. Ale 
pokud se zvýší intenzita vašeho vědomí, začnete si uvědomovat své 
vyšší identity, a pak už vám bude záležet jenom na svobodě 

praktikovat tyto vyšší principy. Budete si myslet: „Svoboda 
praktikovat jógu je pro mě skutečná svoboda.“ „Svoboda praktikovat 
ticho, ústraní, Manonmani Vidya, Kayakalpa jógu, všechny tyto velké 
vědy, to je pro mě skutečná svoboda.“   

 

Pochopte, že když se vaše identita, vaše chápání sebe samotných, 
intenzita, frekvence vaší existence, zvyšuje - váš vkus ohledně života 
se zlepšuje. Představy o dobrém, zlém správném, špatném, co je 
dobré, co je špatné, co je svoboda - všechno to uzrává. Když 
představy ohledně vašeho života dozrávají, je to osvícení. Říkám vám, 
že pokud zakusíte vyšší časové zóny, vyšší intenzitu vědomí, stane se 
první věc - z vašeho systému vymizí veškeré obavy. Všechny obavy 
budou odstraněny, zcela zmizí z vašeho systému. Nastane ohromné 
vnitřní uzdravení a váš způsob existence se stane nesmírně silným. 
Extrémní láska, extrémní péče, extrémní sladkost vstoupí do vaší 
existence. Zralost existence nastane, když vaše vědomí zesílí. Když 
ochutnáte vyšší časové zóny, vertikální časové zóny, nastane ve vás 
ohromné vnitřní uzdravení - fyzické uzdravení, duševní uzdravení, 
psychologické uzdravení, a především - začne ve vás probíhat vyšší 
vědomá existence. 

Když se posunete ve vertikálních časových zónách, začnete 
manifestovat schopnosti, začnou se projevovat mimořádné 
schopnosti. Říkám vám, že kdokoli projevuje schopnosti třetího oka, 
je v jiné časové zóně. Čím více manifestace schopností ve vás probíhá, 
tím vyšších a vyšších časových zón dosahujete. Čím vyšších časových 
zón dosahujete, tím více schopností se ve vás manifestuje. Když se 
posouváte do vyšších a vyšších časových zón, tím vyšší je intenzita 
vašeho vědomí. Když se intenzita vašeho vědomí zvýší, přesunete se 
do vyšších časových zón. Celý hinduismus, účelem celého hinduismu 
je pozvednout vás do vyšších časových zón. Všechny metody, puja, 
homa, kriya, jana, dhyana, pranayama, pratyahara, karana, jóga, 
samádhi - vše v hinduismu je od toho, aby to zvýšilo frekvenci vašeho 
vědomí a pozvedlo vás do vyšších časových zón. 

 

Pochopte. Víte, když se ve vašem životě zvyšuje intenzita vědomí , 
když se zvyšuje kvalita vašeho vědomí... drasticky se změní způsob, 
jak existujete. Ta transformace je nepředstavitelná, pochopte. 



 

 

Mimořádné duchovní vědy jako manifestace schopností nebo 
mimořádná duchovní DNA jako Kalpavriksha, Kamadhenu, Parijata ... 
pochopte, že to vše je skutečné, není to jen představa nebo mýtus. 
Květina, která celé roky neuvadá, je k dispozici. Přinesl jsem tu DNA, 
celou biologickou strukturu, kterou budu vyrábět a sdílet ji s celým 
světem.  

 

Pochopte. Víte, prožitek vertikálních časových zón ... ve vyšších 
časových zónách se vliv mocných poznání a vědomí ve vaší realitě 
drasticky zvyšuje, což přirozeně činí váš život neobyčejným. Celý váš 
život se naplní několika mocnými poznáními. Tato mocná poznání se 
ve vás začínají manifestovat jako mimořádné schopnosti. Pochopte, 
že poznání ohledně života, které v sobě máte, se ve vás manifestuje 
jako realita. Pokud v sobě máte bezmocné poznání, život se stane 
nemožným. Pokud v sobě máte mocné poznání, život se stává 
schopností. Manifestujete schopnosti. Všechny skvělé věci, které do 
mě Paramashiva stáhl a které s vámi všemi sdílím, mají jen jediný 
důvod - dokázat, že hinduismus je skutečný. To je vše. Ať už naše védy 
a agamas prohlásily cokoli, všechny tyto pravdy mají duchovní 
legitimitu. 

 

Prosím pochopte. Čím více mocných poznání milujete, tím více ve vás 
bude narůstat vliv vědomí. Dám vám jeden příklad. Pokud začnete 
milovat myšlenku „jsem věčný,“ znamená to, že jste věční. Aham 
Brahmasmi začíná milováním této pravdy. Aham Brahmasmi 
znamená, že jste věční. Cokoli cítíte jako sebe, je věčné. Když začnete 
milovat tuto pravdu, všechno ostatní je nestálé. Uvidíte, že se 
všechny psychologické, fyziologické, neurologické vzestupy a pády ve 
vašem životě drasticky snižují. 

 

Čím dál více se ukotvujete v pravdě, mocném poznání, že jste věční, 
Aham Brahmasmi. Kromě toho, co je ve vás věčné, nic jiného nejste 
vy. Když milujete toto jedno mocné poznání, vnitřně ho zpracováváte 
... bude se ve vašem životě manifestovat ohromné množství síly. Zvýší 
se vaše fyzické zdraví, duševní zdraví. Nikdo nebude schopen vyčíslit 
vaši hodnotu. Vy rozhodujete o částce. Váš užitečnost pro sebe 
samotné i pro ostatní se zvýší. Bohatství není nic jiného než vaše 

užitečnost pro sebe a pro ostatní. Pokud toto dokážete zvýšit, vaše 
bohatství se zvyšuje. Nemá to nic společného se vzděláním, 
pochopte. Kvalifikace je něco jiného, schopnost je něco jiného. Život 
je hlavně o schopnosti, ne o kvalifikaci. Kvalifikace může být vizitkou 
do začátku, dobrou vizitkou. Ale ta vás nedovede k úspěchu. 
Schopnost vás dovede k úspěchu. Mocná poznání vás učiní 
schopnými. Mocná poznání vás učiní schopnými.     

 

S tímto vám všem žehnám. Vyzařujme integritu, autentičnost, 
zodpovědnost, obohacování, způsobování, žijme v Shuddhadvaita 
Saivam, Paramashivoham, věčné blaženosti, Nithyananda. Děkuji. 
Buďte blažení. 


