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Láma Ole Nydahl 
 
 
 

Karma Guen, 10. júna 2014 
 
 
Moji skvelí a vznešení žiaci po celom svete, 
  
pozdravujem vás v tento deň, presne 11 rokov po tom, ako nás opustil Lobpön Ceču. Jeho 
požehnanie nás stále zasahuje na nespočetných úrovniach. 
 
Dnes nám svet poskytuje obrovské možnosti komunikácie a hľadania nových dimenzií, a tak 
niet divu, že mnohí z nás vidia a užívajú si len plynový pedál bez toho, aby mysleli na brzdy. 
 
Toto bol aj môj prístup pri kurzoch phowy už od roku 1987, kedy ma naši najvyšší lámovia 
požiadali, aby som túto transmisiu odovzdával. Radosť z toho, že vyše 100 000 z vás už 
získalo tie vytúžené znaky, dokázala muža ako som ja dostať do víru aktivity ktorému by sa 
múdrejší učitelia určite vyhli. Pred mnohými rokmi mi Lobpön Ceču Rinpočhe radil, aby som 
neodovzdával priveľa kurzov phowy v rámci jedného roka, pretože táto prax má veľmi silný 
dopad na energie v tele toho, kto túto transmisiu odovzdáva. Po tom, ako som si tak dlhú dobu 
užíval prekračovanie limitov, som sa teraz rozhodol, aj na základe viacerých signálov počas 
uplynulých niekoľkých mesiacov, že teraz isté obdobie nebudem odovzdávať kurzy phowy. 
 
V skutočnosti ma v dnešnej dobe aj tak najviac inšpiruje zdieľanie Veľkej pečate, Mahámudry, 
čo je tá najvyššia transmisia ktorú sme s Hannah dostali od 16. Karmapu. Nič nie je 
dôležitejšie ako náš pohľad na svet, a tieto učenia o prirodzenosti mysle obsahujú hory 
radosti, ktorú možno zdieľať. 
 
Toto vikingské telo si teraz bude užívať nejaký čas v tej najlepšej spoločnosti a znovu si nájde 
svoju obvyklú silu vyjadrenia. Potom uvidíme, ako sa pohneme ďalej s naším programom. 
Píšem tieto riadky s pocitom úľavy, že toľkí z vás už majú schopnosť pomáhať umierajúcim vo 
vašom okolí. 
 
Nech je prax phowy akokoľvek dôležitá, phowa bola vždy na diamantovej ceste len vedľajšou 
praxou. Bola darom pre nás všetkých, avšak absolútnym kráľom našej línie sú meditácie 
gurujógy, a tie nás privedú do stavu dokonalosti. 
 
Vždy spolu, váš 
  

 
 
Čoskoro sa uvidíme, užívajte si to! 


