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Certyfikat wydany przez Buddyjskie Instytuty Gyalwa Karmapy odnośnie Lamy Ole Nydahla
W latach 1969-1981 Ole Nydahl otrzymał Schronienie, ślubowanie Genyen, obietnicę Bodhisattwy
oraz wiele przekazów mocy i nauk Wadżrajany od zmarłego XVI Gyalwa Karmapy, jak również
otrzymywał od niego bezpośrednie wskazówki. Przez wiele lat intensywnie medytował i pobierał
nauki pod opieką Gyalwa Karmapy. Długą obietnicę Bodhisattwy otrzymał od Kunziga Shamara
Rinpoche.
Jego Świątobliwość Karmapa osobiście poprosił Ole Nydahla o rozprzestrzenianie Darmy. Polecił
mu nauczać z motywacją prawdziwego współczucia i kochającej dobroci oraz bez dbałości o
sprawy światowe. Podążając za wskazówkami J.Ś. Karmapy, Ole Nydahl włożył całą swoją energię
w nauczanie Darmy na całym świecie, często podróżując nocą i udzielając nauk za dnia. W ramach
swojej aktywności pomaga on również ludziom wychodzić z nałogu narkotykowego i załamań
nerwowych oraz prowadzić normalne zdrowe życie.
Po śmierci Jego Świątobliwości XVI Karmapy w 1981 roku Ole Nydahl kontynuował swoją
aktywność, pracując nawet ciężej, niż poprzednio. W swoich nieprzerwanych staraniach, dołożył
więcej energii w rozprzestrzenianie Darmy niż większość buddyjskich nauczycieli ze Wschodu. W
1987 roku, Kunzig Shamar Rinpoche, który reprezentuje administrację religijną Karmapy, poprosił
Ole Nydahla, aby ten dopilnował, żeby ludzie Zachodu nie stali się fanatykami religijnymi, lecz by
rozwinęli zdrowy i praktyczny styl na swojej ścieżce buddyjskiej.
Ole Nydahl bardzo dobrze zna Darmę i potrafi przedstawić buddyzm w przejrzysty sposób, co
sprawia, że jest bardzo skutecznym nauczycielem. Plotki na temat jego kwalifikacji czy wątpliwości
odnośnie jego osoby są powodowane zazdrością i chęcią zniszczenia jego przynoszącej pożytek
aktywności. Dzięki nagraniom, sprawdziliśmy jakość nauk Ole Nydahla i nie znaleźliśmy niczego,
co nie byłoby zgodne z naukami Buddy.
Ole Nydahl nie przedstawia Darmy w tradycyjnym tybetańskim stylu, na przykład nie nosi
specjalnych szat. To jednak nie jest konieczne i strój w czasie wykładów zależy w całości od jego
decyzji.
Ole Nydahl zna nauki Buddy i przekazuje je innym we współczujący sposób, jest więc
wykwalifikowanym nauczycielem lub po tybetańsku Lamą. W buddyzmie tybetańskim i indyjskim
buddyjscy nauczyciele mogą być zarówno osobami świeckimi, jak i mnichami czy mniszkami.
Z tego powodu niniejszym uznajemy Ole Nydahla za wykwalifikowanego świeckiego nauczyciela
buddyjskiego, czyli za Lamę.
W imieniu Buddyjskich Instytutów Gyalwa Karmapy,
Khenpo Chodrak Tenphol Rinpoche

