Verksamhets berättelser för år 2007
Jag har haft 20 Puja/Sangha träffar i år .Det är en buddhistisk andakt ,meditation och information
om Dharman. Det är också en information om AMM och den tradition som jag tillhör .Det kommer i
genomsnitt två till sex personer .Syftet med Pujan/Sanghan är att man skall stanna upp och försöka
meditera så att man kommer i kontakt med stillheten .Att det finns ett alternativ till denna värld.
Har haft 10 enskilda samtal med olika människor som hart handlat om Buddhismen eller lyssnat på
deras personliga problem.
Har varit 4:a gånger hos min f.d lärare Ven Dharmavajra (Detlef Schultze) och hans Puja.
Den 2:a februari så hade jag ett föredrag i John Bauergymnasiet som ligger i Ystad Där lärarinnan
Daniela hade bjudit in mig. Det var 20 personer där och mycket givande. Jag höll ett föredrag om de
10 Väsentliga punkterna inom Theravada Buddhismen. Jag fick en Dana (gåva) på 300 kr
Den 10 februari så blev jag heders medlem i Tao Zen Sangha.
Har varit hos Svenska Soka Gakkai International 7 gånger där jag har lärt mig att Chanta Nammyho-renge-kyo och även studerat Lotus sutran. Det är i Lund som jag har varit.
Har varit 8:a gånger i Johannes Kyrkan i Malmö och deltagit i Kristen Djup
Meditation i Malmö .Som leds av Pär eller någon annan.
I mars månad så hamnande jag i tidningen Vårt Fosie på första sidan och där
jag också blev intervjuad av Susanna Berling .Tidningen läses i Hela Malmö och
dess omnejd över 250000 tusen exemplar. Jag känner mig mycket ärad för att ha
blivit så uppmärksammad. Men det handlar i egentlig mening inte om mig ,utan
det är Dharman som gäller.

Mars/april månad så har jag en kurs i Vipassana under Studieförbundet Sensus regi. Kursen hölls i
min lägenhet .Den varade omkring i 10 timmar. Vi var 6 deltagare. Efter att kursen var avslutad så
brukade vi åka till templet i Bjuv för att meditera och att lyssna på en föreläsning om Dharman av
Thich Phat Dao
I mars månad var det två studerande från
Helsingborg som intervjuade mig och min religiösa
tro. Det var intressanta och givande diskussioner..
Den 21 April så var jag i Höör och invigde ett hus
hos min vän Viveca (Pamoca) Sigwardsdotter .Jag
hängde upp samma märke/sigill som jag har fått av
min f.d lärare Ven. Dharmavaja (Detlef Schultze) när
han invigde min lägenhet på Kantatgatan 54 som var
år 2004.
Den 3:e maj så hade jag äran att två av min lärares elever Ven.Dharmavajra (Detlef Schultze) tog
tillflykt till AMM (eftersom Ven. Dharmavajra hade lämnat AMM).Jag fick för första gången leda
en sådan ceremoni som hade göra att man tog tillflykt till Buddha, Dharma, Sangha och de 5 Etiska
övningarna. De som tog tillflykt var Lena (Mettika) och Riccardo (Mettachitta).Cermonin var
hemma hos mig.
Den 4 Maj så hade jag en föreläsning om Buddhismen i Växjö. Det var i Bokhultets skola .Min
kontaktman var Kerstin Laakso.Tel 0470-43020.Det var mycket givande att vara där .De var
intresserade av Buddhismen och de undrade om jag kunde hålla en meditations kurs där. Vi får se
vad det blir av med det.
Den 9 Maj så höll jag ett föredrag om Buddhismen i Skurups Högskola.Det var 25 st som kom och
det var mycket givande och lärarinnan Ingrid skulle höra av sig igen.
Den 12 Juni så beslutade jag mig för att jag skulle göra en vilopaus från AMM. Jag har sysslat med
AMM (Tantra/vajrayana) buddhismen i 12 år. Efter att jag hade varit i Thailand år 2005 så känner
jag mig mera hemma med Thailand och Theravada Buddhismen. Jag upplevde ,att det var dags att gå
vidare. Jag valde ej vägen. Det var vägen som valde mig.
Den 13 -15 juli så var det en stor Maitreya utställning som jag hade tagit till Bjuv. Tack vare Thich
Phat Dao i det Vietnamesiska – kinesiska Templet så kom det in 70000 kr i Dana till utställningen.
Så det var en ekonomisk succé.
Jag lärde mig en hel del från utställningen och kom fram till följande beslut .Att jag aldrig mera
kommer att taga ett sådant projekt i mitt liv. Helsingborgs Dagblad skrev en artikel om utställningen
och intervjuade mig och Eva.

Den 18 Juli så invigde jag en Buddha staty hos mina vänner i Hamburg. Det var samma
invignings/ceremoni som jag gjorde när jag var hos Kiem och invigde hennes Buddha (som hon hade
fått av mig).Det var Asanga som är den högste Ledaren i AMM som lärde mig hur jag skulle inviga
en staty……….
Den 9 Augusti så höll jag en minnes ceremoni (en AMM Puja) tillägnad den f.d ledaren i AMM i
Tyskland som heter Mandalacaryan Advayavajra (Dr .K.H.Gottman).Vi var ett par stycen som
deltog i ceremonin bland annat min f.d. lärare Ven .Dharmavajra .Det var mitt sista uppdrag för
AMM och som Dharmacarya de närmaste åren.
Den 27 september så höll jag ett föredrag i John Bauer Gymnasiet
som ligger i Ystad. Det var samma lärarinna (Daniela) som hade bjudit
in mig i februari månad. Det var i stort samma föredrag som handlade
om de 10 Väsentliga punkterna inom Theravada Buddhism. Som Dana
(Gåva) fick jag 500 kr.
I Oktober månad så var jag i Thailand igen och som har blivit mitt
andra hemland. Jag besökte olika tempel,men det var i Wat Phan On
,där jag träffade min vän/lärare Rev DhammaThero och som jag fick
en del undervisning av inom Dharman.

Var också i templet Wat Phra Sing och i Wat Sri Suphan där jag tyvärr inte träffade Rev Surdinand
som jag hade äran att få träffa året innan och vara med på en Vipassana kurs. Jag hade också äran att
få besöka templet Wat Suan Dok tillsammans med Rev DhammaThero.
Under denna månad så lärde jag mig mycket om Theravada och fick extra material till boken (som
aldrig kom ut) och som kommer att handla om de 10 Väsentliga punkterna inom Theravada
Buddhism.
Den 13 November så hade Sydsvenska Dagbladet en stor artikel om mig, som handlade om mina
nya tänder som jag hade fixat i Thailand .Kommer alltid vara tacksam mot tandläkaren i Chiang Mai
,går alltid dit när jag är i Chiang Mai för att fixa och laga mina tänder.
Den 8:e December så hade jag en namngivning ceremoni hos Susanna uppe i Västerås. Jag hade den
stora äran att få ge Susannas dotter namnet Padma. Namnet var Ven Dharmavajra (Detlef Schultze)
ide. Så vi kan säga att vi gjorde det tillsammans.Jag fick 500 kr i Dana (gåva) av Susanna.

Malmö den 26/12.2007.
Dhammamitra (karunavajra) Kröhnert.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 22 maj.2012.
Uppgraderade och granskade jag min verksamhets berättelser för
2008 och lade till ett par bilder från den perioden .Jag har inte gjort
några större förändringar i texten.

