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Lama Ole Nydahl 
 

 

 

 

 

Kodaň, 22. prosince 2014 
 

 

 

 

Mí nejdražší žáci a přátelé Diamantové cesty, 
 

 

rok 2014 se stal rokem mnoha událostí, myslím si proto, že nám všem bude 

užitečný přehled… 

 

 

Časný odchod Künziga Šamarpy zanechávající mezeru v našem odkazu do doby, 

kdy uzná za vhodné požehnat nás novou inkarnací, byl hlubokou ztrátou. 

Pamatujme si jeho nadčasový příklad a splňme veškerá jeho přání. Je tak 

uklidňující, že další Šamarpovu inkarnaci najde a rozpozná Gjalwa Karmapa 

Thaje Dordže následující století reciprocity mezi těmito dvěma a zaručí tak 

kontinuitu naší linie Karma Kagjü. 

 

 

Následuje shrnutí našeho roku: začal, jako ostatně často, událostmi bohatou tour 

sněhy Ruska do Vladivostoku, tentokrát jsme na ni vyrazili po velké přednášce v 

běloruském Minsku. Z ruského dálného východu jsme pokračovali do našich 

center v Austrálii, na Novém Zélandu a v Hong Kongu, která navštěvujeme každý 

rok – všechna se dobře rozvíjí. Poté jsme letěli do Jižní Afriky, kde jsem nebyl od 

roku 1978. Síla přírody od severu na jih překračuje vše, co jsem si pamatoval. 

Přímo z letadla jsme zamířili do televizního programu pro půl milionu diváků, 

poté následovaly týdny prudkých dešťů v oblasti Johannesburgu, událost, kterou, 

jak se zdá, často spouštím po celém světě. Cestou na jih jsme museli náš autobus 

několikrát vytlačit z bahna a později jsme dostávali dopisy s prosbou, aby déšť 

skončil. 
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Kapské město se Stolovou horou a Indickým a Atlantickým oceánem se vymyká 

popisu a trávit čas s našimi dvěma jihoafrickými skupinami je radostí. 

 

 

Další zastávkou byla Anglie a slavnostní otevření centra Beaufoy, našeho hradu v 

centrálním Londýně, po kterém při příležitosti sedmého výročí smrti Hannah 

následovalo první soukromé promítání filmu Marty a Adama „Hannah“, filmu, 

jenž hřeje u srdce. Poté následoval výlet do neuvěřitelné přírody a magické dny a 

noci na jihozápadním pobřeží Irska v oblastech nadčasového okouzlení. 

 

 

Následovaly každoroční přednášky a kurzy Vědomého umírání v Latinské 

Americe, kdy jsme po měsíce takřka nespali, k čemuž přispěla také inspirace 

Alexandrou, mimořádnou venezuelskou dámou, která je nyní, poté co nás J. S. 

Karmapa oddal, mou manželkou. Devátého června v Karma Guenu se písmena na 

mých třech textech phowy stala nečitelnými a já musel požádat o přestávku. O 

dva dny později, 11. června, kdy bylo na nebi nad Karma Guenem po několik dnů 

jasně vidět slunce a měsíc zároveň a za silných poryvů větru otřásajících tamní 

krajinou, nás opustil Künzig Šamarpa. 

 

 

Špičkový a idealistický páteřní chirurg a blízký přítel v dharmě Dr. Alexander 

Kirgis z našeho mnichovského centra laskavě nabídl nahradit ploténky mezi 

mými obratli poškozené životem s mnoha nehodami titanovými implantáty. 

Dříve zranitelné části mé horní páteře dnes vypadají, jako bych nikdy neboxoval 

a jako bych nezapomněl podívat se při seskoku padákem na výškoměr. 

 

 

V tomto období také přišel čas vyvážit určité tendence k nadměrné organizaci 

naší práce, které se nám poněkud vymkly z rukou – přinejmenším na můj 

nezávislý dánský vkus. Za tímto účelem, abych umožnil co největšímu počtu 

přátel být harmonicky součástí širokého spektra návrhů produkovaných našimi 

bystrými idealisty, vzal jsem ze skvělé dánské tradice ombudsmana, jenž 

naslouchá, modifikuje a sdílí různé názory, které se přirozeně objevují mezi 

nezávislými a kritickými lidmi. Naši přátelé vykonávající tuto práci jsou 

nezbytným doplňkem a vyvážením k naší mnohostranné práci. Máme-li stejný 

cíl, může zkoumání celé řady řešení přinést pouze užitek. 
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Karmapa, objevující se po sedmnácté jako znalec minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti (takový je význam jména DÜSUM KHJENPA, které obdržel již ve své 

první inkarnaci), jako velký 16. Karmapa složil doplňkové verše k tradičnímu 

přivolání Mahákály, ze kterého jsme používali pouze hlavní část. Nedávno nás na 

tuto část upozornil Šerab Gjalcchen rinpočhe a umožnil nám ji používat na 

ochranu naší linie a pro mé zdraví a dlouhý život. Rinpočhe kromě toho, poté co 

během letního kurzu inauguroval naši nádhernou novou gompu v EC se 

skvostnou sochou buddhy Šákjamuniho, byla tak laskavý, že dokončil 

překrásnou sedm metrů vysokou stúpu v našem centru pro meditaci v ústraní v 

Těnovicích, v České republice, a dokonale rozprostřel Buddhovo požehnání po 

pahorkatině západních Čech. 

 

 

A co přinesly poslední tři měsíce tohoto roku? 

Oslavili jsme mnohaletou práci Magi, která hostila různé držitele naší linie a 

rinpočhe. Je spojením mezi Himálají, Bhútánem a Atlantikem a bez pomoci, 

kterou poskytovala Lobpönovi Cečchu rinpočhemu bychom neměli obrovskou 

stúpu ve španělské Benálmadeně. 

 

 

Vše jsme doplnili přednáškami a učením ve střední Evropě, USA, Chile a 

Uruguayi s každodenními telefonáty do Ruska, kde hodnota rublů nasbíraných 

našimi idealistickými pomocníky a přáteli pro obrovské moskevské centrum 

propadla hluboko pod podlahu. Nás dlouhodobý plán naštěstí přežil největší 

drama, ale trh je stále nervózní. 

 

 

A shrnutí vhledů z tohoto roku? 
 

 

Jako obvykle – musíme pamatovat na své kořeny: objevili jsme se a stali jsme 

silnými díky nadčasové síle 16. Karmapy, rovnosti nás všech a prostým 

přátelstvím bez hierarchie. To po čtyřicet let přitahuje nejlepší ze 

svobodymilovných lidí. Učinili jsme svůj cíl z idealismu a vnitřního rozvoje, což je 

zárukou, že budeme ve světe se stále méně hodnotami a narůstající byrokracií 

nadále inspirovat nejbystřejší mysli. Správná organizace je užitečným nástrojem 

pro dosažení těchto nejušlechtilejších cílů, ale nesmí nikdy zastínit naše 

soustředění do nitra. Jedinečné vhledy „aha“ a „já vlastně mohu přinášet užitek 
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ostatním“ umožní buddhům slavit. 

Ať nikdy nezakolísáme na cestě svobody! 
 

 

 

 

Váš lama Ole 

 
 

 

S bezpočtem nejlepších přání od Alexandry, Tomka, Caty a Gergeho 
 

 

 

 

Kodaň, 22. prosince 2014, čtyřicet pět let od dne, kdy nás s Hannah zcela 

uchvátila ceremonie černé koruny předaná velkým 16. Karmapou u stúpy 

Svájambhú v Káthmándú, když jsme se s ním poprvé setkali. 


