Lite information om Theravada (Buddhistiska) Meditationer.
Varje Torsdag klockan 18.00 så kan man komma hem till mig och meditera om man har lust. Mina
meditationer har som utgångspunkt Theravada/Thailand för det är där som jag har lärt mig en hel del
om Buddhas lära (de 4:a ädla sanningarna) och om Sattipattana Sutta ( hur man kan etablera
medvetenhet) .Ni kan läsa mer om det på min hemsida www.buddhisminfo.se gå in på länken
Meditationer så kommer ni att hitta 20 olika tips om meditationer som alla har med Theravada att
göra.
Utgångspunkten för mina Theravada meditationer är .Eftersom jag mediterar/reciterar varje dag. Så
inbjuder jag allmänheten en gång i veckan, till att komma hem till mig och meditera/recitera
tillsammans med mig.
Allt är kostnadsfritt hos mig. Vill man ge så är det Dana (att givmildhet,gåva, givar glädje) som
gäller. Utgångspunkten är. Man kan inte sätta ett pris (kostnad/avgift) på Buddhas lära/Dhamma
därför är allt gratis hos mig och jag följer samma tradition när det gäller Dana som man gör i
Theravada Buddhistiska länder………….Inga priser/kostnader eller avgifter på Buddhas lära

.Det är också en anledning till att jag inte har en lokal som man hyr .För mina erfarenheter har lärt
mig. Att hyr man en lokal då blir man beroende av pengar och antalet medlemmar .Och har man då
en utgift på kanske 4000 kr varje månad så är risken stor att det kan bli svårt att driva in dessa
pengar på Dana. utan då får det bli avgifter (pris, kostnader) på lokalen och risken är stor. Att man
diskutera hur man skall få in pengarna varje månad istället för att prata om Buddhas lära.
Man behöver inte ha tidigare erfarenheter. Utgångspunkten i Theravada Buddhistiska meditationer
hemma hos mig är .En liten ritual (tänder ljuset) – meditation (20 min) – recitation (10 min) och
meditation (20 min) och sen en avslutande recitation på meditationen .Hela meditationen tar ungefär
45 min. .Sen delar jag ut Dana (kakor eller annat) till de som har kommit till meditationen.
Theravada Meditationen kan man säga består av tre steg .Koncentration – Lugn och insikt. Det
finns många olika meditationssystem som går under olika namn. Men i själva verket består av just
dessa tre stadier .Ordet Vipassana betyder insikt och handlar om tredje stadiet, medan Sattipathana
handlar om koncentration (uppmärksamhet) och Samatha (stillhet) handlar om lugn.
Sen efter meditationen så brukar vi
dricka te och samtalar om Buddhas
lära (ur Theravada synvinkel) hur
man ser på olika samhällsproblem och
hur man kan lösa det osv……….
Ni är välkomna att komma hem till
mig och meditera.
Om det är något ni undrar över så kan
ni alltid ringa eller maila mig.
Tel:040-6402298
Mobil: 070-6402298
Eamil: dhammamitra@hotmail.com
Eller : dhammamitra@telia.com
Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 9:e oktober.2012.

