Om mig själv – en liten personhistoria.
Jag är född 1950 och har de senaste 17 åren sysslat med Buddhismen .Mitt sökande efter inre
trygghet och säkerhet började mycket tidigt innan jag hittade hem hos Theravada Buddhismen och
Thailand.
Mellan 1969 till 1973 så tog jag 4:a betyg i Psykologi genom att jag läste/studerade på Hermods
(brevkurser) men psykologi studierna kunde aldrig stilla min törst efter sanningen hur mycket jag än
studerade R.D.Laing, Sigmund Freud ,Erich Fromm. Karen Horney osv………..de var inte vägen till
en inre trygghet/stabilitet som jag sökte då.
Från 1970 till 1980 var det en period av sökande. Jag var med Jesusfolket 1973/1974 för de kunde
hjälpa mig att bli av med mitt drogberoende. Jag hade hållit på med droger från 1969 till november
1973.Jag var också aktiv hos scientologerna omkring i 7 år ,var till och från medlem hos Rosenkors
Orden/AMORC under 1970 talet och tog del av en del av deras hemliga läror .Jag hade även
kontakt med Sufism, Hare Krishna, Teosoferna och vad vet jag allt
Men allt det där tog slut i början av 1980 talet, eftersom min slutsats var: att religionen är ett opium
för folket. Så slutade jag att intressera mig för religion och ny andligheten. Genom min
släktforskning så kom jag kontakt med mina Österrikiska rötter och där träffade jag min stora kärlek
i Linz .Hon flyttade hit till Sverige och vi gifte oss och vi levde ett borgerligt liv .Jag hade mitt
arbete ,mitt intresse för tysk historia och åren gick.
En dag så kom skilsmässan in i mitt liv 1993 och två år sedan så avled min bäste vän endast 45 år
gammal 1995 i cancer .Det var en period som jag upplevde av mycket sorg och lidande, ja det var
en deprimerande tid. Men samtidigt var det början till en vändpunkt i mitt liv.
Det började av en slump att jag hittade en bok på ett antikvariat som heter.Den oändliga visheten –
råd för ett gott liv av Dalai Lama .I samma veva fick jag tag på en bok skriven av Anna Bornstein,
som heter Dalai Lama och den Buddhistiska vägen

När jag läste dessa två böcker så förstod jag att det fanns en väg ut ur
lidandet ,att det fanns en lösning ur denna djupa depression som jag då
var i 1993 till 1995 och det gav mig hopp och glädje.
Jag insåg också att jag behövde någon eller vara med en Sangha eller en
grupp som kunde lära ut de 4:a ädla sanningen till mig. Som kunde lära
mig hur man praktisera regelbunden meditation.
Så jag besökte olika Lamor i Köpenhamn (Lama Ole Nydhal) och
Tibetisches Zentrum i Hamburg (Geshe Thubten Ngawang) men dessa
två buddhistiska grupper var inte riktig min grej och det kändes inte
riktigt rätt att vara med där.
Av en slump så kom jag i kontakt med Föreningen Malmö Buddhist Centrum (som upplöstes ,april
2006) som kom att betyda mycket i mitt liv och genom dem så kom jag i kontakt med min första
lärare (Ven.Dhammavajra – Detlef Schultze) och AMM som hade grundats av Lama Govinda .Det
var hösten 1995 och två år senare så tog jag tillflykt hos honom och blev därmed medlem i Arya
Maitreya Mandala Orden – Vajrayana Sangha.
Jag har varit ordförande i Föreningen Malmö Buddhist centrum från 1998 till 2003.Den 6/10.1997 så
tog jag tillflykt till Buddhismen inom AMM (Arya Maitreya Mandala orden – Vajrayana Sanghan)
genom Ven.Dharmavajra. Han gav mig namnet Dhammamitra
När Dalai Lama var i Lund år 2001 den 16:e april så hade jag äran att få träffa honom på en audiens
eftersom jag var ordförande i Föreningen Malmö Buddhist Centrum. Den dagen kände jag att en
dröm hade gått i uppfyllelse.
År 2000 blev jag Ordens kandidat i AMM i Haus der Stille utanför Hamburg efter en 7 dagars
reatret. Det innebar att jag nu blev en Upasaka (en som sitter jämte en lärare) och då innebar det att
jag under de kommande 4:a åren skulle ha intensiva studier inom Buddhas lära .Den högste ledaren
inom AMM utnämnde två lärare till mig…………………man kan läsa mer om det i PDF filen – Lite
om mig själv på länken Meditationer.

Thailand och Theravada Buddhismen.
Hösten 2005 så träffade jag Ajahn Suthep i norra Thailand i templet Wat Thaton som inte ligger så
långt från Burma .Jag var där i 16 dagar och lärde mig av honom .Att meditation betyder stilla
betraktelse .För att se saker och ting som de är ,så måste sinnet vara stilla först Shamantha (att
övervinna de fem meditations hindren).När man har upplevt den djupa sinnesron/harmonin……..då
kommer insikten Vipassana.

Han lärde ut de 4:a Brahma Viharas (de upphöjda tillstånden) på ett nytt sätt som jag aldrig hade
hört innan .Ordet Balans var också som jag lärde mig av honom – han öppnade mina ögon när det
gäller Buddhas lära.
Jag insåg också. Att utan AMM så hade jag inte fått den gulas
munkdräkten som han gav mig och han behandlade mig som en jämlike
,vi var ju bägge Rev (idag så ser jag det annorlunda).
Jag fick också under hans överseende undervisa västerländska elever i
templet som en Dharmacharya (lärare i Dhamma ,Buddhas lärare)
…………….man kan säga .Att efter denna reatreten så var det början till
slutet för min tid i AMM.

Hösten 2006 så träffade jag Rev .Suddhinand Janthagal som verkade i templet Wat Srisuphan i
Chiang Mai. Av honom fick jag skrifter om Vipassana. Han hade ibland västerlänningar som gick på
Vipassana kurs där i templet. Han hade ofta västerlänningar som gick på 10 dagars kurser till 30
dagars kurser i Vipassana.
Jag var med på en 10 dagars kurs (en intensiv) och mycket av det som Ajahn Suthep hade lärt ut kom
tillbaka i dessa kurser som han hade .Det roliga med dessa kurser var, att det var aldrig några
thailändare med. Det var bara västerlänningar.
Sen vill jag också nämna att vi inte bodde i ett kollektiv i 10 dagar .Utan vi
träffades varje eftermiddag mellan 13.00 till 17.00.Vi började med en Puja
och avslutade med en lång Puja. Meditationen var sammanlagt i 2 till 3
timmar lång.
Det roliga med Suddhinand Janthagal var, att han hade bott och studerat
någon gång i stlutet av 1970 talet och han kände till min f.d. lärare Ven.
Dharmavajra.

Från 2007 till 2012.så lärde jag känna Rev .DhammaThero i templet Wat Pat On. Eftersom de andra
två munkarna ofta var på resande fot för högre utbildning i Bangkok eller blev förflyttade till andra
tempel, där de skulle undervisa. Så hade jag turen att träffa Rev. DhammaThero i templet Wat Pat
On
Av honom lärde jag mig mycket om hur en munk lever och lär. Vi gick igenom de 227
munkreglerna och även boken Visuddhi-Magga (vägen till renhet) som handlar om etik ,meditation
och kunskap.

Han tog med mig till det buddhistiska universitetet i Chiang Mai.Där vi tillsammans studerade olika
texter om meditation eller något om Buddhas lära. Tack vare honom under alla dessa år så har jag
lärt mig mycket om Theravada Buddhismen och hur en munk lever.
När han sen sommaren 2012 skulle flytta till ett tempel utanför Loei i nordöstra Thailand och vara
lärare för hemlösa barn (eller föräldrar som inte hade råd att skicka barnen i en vanlig skola) och
även studera Pali ,så köpte jag en dator åt honom (en Dana) som tack för all undervisning för alla
dessa år. Vi har fortfarande lite kontakt med varandra………….
Slutord
Efter att ha sysslat med Tantra/vajrayana i 12 år. Så beslutade jag mig den 12 juni 2007 att taga en
vilopaus från AMM i 3 till 5 år kanske längre. Jag skrev ett mail till Asanga (och vi hade samtal i
telefon) och han godkände min önskan………..och därmed blev min titel och namn vilande (rev
Karunavajra)
Sen 2005 så hade Thailand och Theravada kommit in i mitt liv .Men jag hade också samma höst
blivit studiecirkel ledare för Studieförbundet Sensus där jag skulle lära ut Vipassana meditation. Det
är en enkel och klar meditation .Där förekommer det inga ,mudra ,mantra,bodhisatvor osv……då
kändes det rätt att lämna AMM ,eftersom man inte skall blanda olika meditationer.
Den 15 juli 2007 så avled den före ledaren (Mandalacaryan) Advayavajra i AMM nere i Tyskland.
Han avled samma dag då Maitreya utställningen i Bjuv skulle avslutas som hölls i Vietnamesiska –
Kinesiska Buddhisttemplet.
Maitreya utställningen blev en stor succé. Där vi på tre dagar fick in 70000 kr i Dana ännu ett bevis
på att man kan driva en utställning utan en massa avgifter ,utställningen var gratis Anledningen till
varför det blev en sådan succé var. För att människorna från Syd Ostasien är vana att ge och stödja
sitt tempel, det hade jag lärt mig när jag var nere i Thailand.

Jag mins att Helsingborgs Dagbladet skrev en positiv artikel om
det. Det var också mitt sista framträdande som aktiv repsentant för
AMM
.Jag började sakta men säkert avveckla min titel och namn ,hängde
upp min rob som min mamma hade sytt in i garderoben .Jag tog
bara fram den vid särskilda tillfällen om någon skulle taga tillflykt
eller för ett föredrag i sen skola.
Jag upplevde att en epok hade tagit slut för mig och att det var nu Theravada Buddhismen och
Thailand som gällde. Hur man än vrider och vänder. Jag hade ett par fina år inom AMM ,men det
var dags att gå vida

2008 så åkte jag ner till Munchen/Stadel och besökte rester av AMM (Advajavajra anhängarna) som
fanns i Buddhyana och gjorde en reatret där
.Jag ville tacka mina vänner i Buddhyana som jag hade träffat på under min utbildning inom AMM
(2000 – 2004)och säga tack och adjö till min vän Rose Kasper (Ven.Vajraprabha) som hade betytt
så mycket för mig .All ekonomisk stöd och uppmuntran………….och som jag skrev innan. Det var
en epok som hade tagit slut, det var dags att gå vidare.
När jag är i Malmö/Sverige.
När jag är i Chiang Mai/Thailand så brukar jag hålla till i templet Wat Pan On eller i Wat Phra Singh
där jag brukar studera ,reflektera och meditera över dhamman .Vill jag fördjupa mig mera i min
meditation så åker jag till templet Wat Umong eller till Wat Ram Poeng eller till Wat Phradhat Doi
Suthep för att uppgradera min meditation genom att vara med på deras kurser eller lyssna på
föredrag.
Och när jag är i Malmö/Sverige så åker jag alltid till Wat Sanghabaramee som ligger utanför Eslöv.
Där kan jag vara med på Saddha och Chanting och taga en del av den Thailändska kulturen Jag är
mycket tacksam att denna Sangha finns. Ni kan läsa mer om det på min hemsida. Mina personliga
erfarenheter av Thailand och Thailändare både där och i Sverige
Egentligen finns inget mer att säga. Det är många som har inspirerat mig. Jag kan räkna upp hur
många som helst. Men det finns två jag vill nämna, det är utan tvekan Theravada/Thailand och Arya
Maitreya Mandala Orden. Tack vare dem så hittade jag en väg som kunde leda mig till inre
trygghet, balans och sanningen.
Jag behöver inte leta längre ,nu är det skolbänken som gäller och för mig är det. Den ädla åttafaldiga
vägen. Där det gäller att taga medicinen varje dag som består av Etik – meditation och Kunskap,
den kallas också för de Ädla åttafaldiga vägen.
Men jag vill ändå ¨avsluta med att säga ,som har varit min följeslagare under alla dessa år.
Det finns ingen fullkomlig lära eller ideologi .Det Gudomliga/Gud finns inte i begrepp ,böcker eller
åsikter. Leta efter din egen fullkomlighet och du kommer att få allt. (Herman Hesse)
All medkänsla och visdom.
Dietmar Dh Kröhnert.
Den 22 juni.2012 (midsommarafton) så uppgraderade jag vad jag hade skrivit för 12 år sedan .Jag
tror det var för 12 år sedan som länken Om mig själv kom till. Jag är inte riktig säker
.Men det jag var säker på var, att jag måste uppgradera texten som jag hade börja skriva på för 12 år
sedan. Jag har gjort förändringar i texten och lagt till ett par bilder som inte fanns innan.

Dietmar.Dh Kröhnert.
Malmö 22:a juni 2012 (Midsommarafton)

