
Några slutord när jag bytte tradition.

När jag tog tillflykt den 21 februari 2013 i Templet Wat Suan Dok så innebar det också att jag bytte 
tradition (där jag får min utbildning och träning) och därmed så kan ingen mer taga tillflykt mera hos 
mig och min andra tradition som var AMM/Lama Govinda – Vajrayana/Mahayana traditionen.
Jag tycker att beslutet känns rätt.

Vill man taga tillflykt till de tre juvelerna så anser jag man bör göra det inom Theravada 
Buddhismen. För då tar man tillflykt till Buddha, Dhamma och hans Sangha. Den som skall leda 
tillflykten är alltid en munk (eller en nunna) som följer de 227 reglerna eller de (311 reglerna) och 
inte en lekman som jag anser har en ytlig förståelse av Buddhas lära 

.Visst finns det även där bland lekmännen som har en gedigen intellektuellt kunnande……….men 
som inte har försakat något. Att gå från ord till handling är många gånger ett stort steg. Jag tänker på 
hela Yogacara filosofin som Vår ledare Asanga höll hösten 2005 i Haus der Stille. Vad hade han 
försakat för något  ?d Det är lätt att prata om att man varje dag skall släppa taget………….men att 
gå från ord till handling är en stor skillnad och Asanga hade en gedigen intellektuell kunskap.

När jag nu studerade två månader i det Buddhistiska Universitetet i templet Wat Suan Dok och jag 
fick frågan av en del av mina munkvänner som också studerade där om jag ville taga tillflykt. Så var 
svaret mycket enkelt. Nu kändes rätt att byta tradition och lämna AMM ( Arya Maitreya Mandala 
Orden – Vajryana Sangha) och det är ett beslut som jag aldrig har ångrat. Nu var jag äntligen 
hemma efter 18 år.

Man kan ju också tillägga. Visst var tillflykten till AMM hos Detlef Schultze (Ven Dhamavajra) 
inom AMM ett viktig steg i mitt Buddhistiska liv. Det hände 6/10.1997 och fick namnet 
Dhammamitra. Lika viktigt för min Buddhistiska utveckling också var att göra en Abhisheka (hemlig 
präst/lärare – invigning) som hände den 20/8.2004 och fick namnet Rev Karunavajra 

Men nackdelen med dessa två invigningarna var. Att man inbillade sig att man var ordinerad och att 
man hade lika hög rang som munkarna/nunnorna i Thailand.

 Men det visade sig vara en stor illusion.(eller sjukdom) och det är ganska vanligt i den västerländska 
Buddhismen hur konvertiter tror sig ha samma rang och status som en munk/nunna i Theravada 
Buddhismen .När de briljerar med sitt buddhistiska namn och sin titel osv…… Men jag blev botad 
ju mer jag fördjupade mig i  Theravada och den Thailändska kulturen och när jag fick frågan om jag 
ville taga den (rätta) tillflykten – så svarade jag Ja och var mycket tacksam för allt vad 
Theravada/Thailand har givit mig sen 2005…………….



"
"Tillflykt hos mig inte längre möjligt, 2013-04-09

Då jag de senaste åren spenderat alltmer tid i Thailand och inom den Theravada-buddhistiska 
traditionen och även tagit tillflykt där så känns det nu naturligt att inte längre leda tillflykter hos mig 
inom min gamla tradition (AMM). 

Jag vill tacka AMM och alla de som tagit tillflykt med mig under åren och önska dem välgång. 

All värme,

.Minnen/anteckningar och upplevelser i Thailand den 
25/11.2012 – 23/02.2013 och alla de gånger som jag har 
varit i templet Wat Suan Dok (Buddhistiska Universitet) och 
Wat Umong (meditations center) och Wat Pan On alla ligger 
i Chiang Mai.

(Ni kan läsa mer om min tillflykt inom Theravada-
traditionen under ”Att bli Buddhist”)"

Dietmar Dh Kröhnert.

Den 9:e april 2013 uppgraderade jag och granskade vad jag 
hade skrivit (och tänkt) och skrev det färdigt i Malmö


