Verksamhets berättelser för 2008.
Jag har haft 20 puja/sangha träffar i år .Det är en Theravada Buddhistisk meditation
(stillhets och insikts meditation).Jag informerar om Dharman som Buddha lärde ut. Som man
kan lära sig i de Theravada Buddhistiska länderna som Burma ,Laos, Thailand ,Kambodja och
Sri Lanka .Syftet med Pujan/sanghan är att sprida Buddhas lära.
Har varit hos Svenska Soka Gakkai international 8 gånger.
Där jag har lärt mig att Chanta deras mantra Nam-Myho-RengeKyo……och där jag hade äran att få träffa deras högste ledare 2
gånger .Vi diskuterade Buddhism. Eftersom han kom från Japan
så hade vi 2 olika uppfattningar om Buddhas lära. Efter det så
bestämde jag mig att jag inte kommer att bli medlem där………
bara vara en vän och åskådare .Det är Theravada som gäller.
Har varit 4gånger varit hos Lotus Sanghan som leds av mina
vänner som är Viveca, Anders och AnnMarie.
Har haft 1 enskilt samtal från en person i Helsingborg…………
där vi pratade om. Hur en Buddhist såg på självmord.
Den 26 januari så hade jag en kurs/föredrag i Växjö det var Louis och hennes vän som
organiserade det .Vi var 8 personer. Jag fick 550 kr i Dana…..
Har varit 7 gånger i Johannes Kyrkan och mediterat med mina kristna vänner.
Den 24 februari så invigde jag en lägenhet hos Lena Welander. Anders och Anmarie var med
som vittne och det filmades.
Har haft en studiecirkel för Studieförbundet Sensus som handlade om buddhismen .Den
började den 23/2 och slutade den 5 april vi var igenom snitt 7 personer. Vi träffades 6 gånger
omkring 15 timmar.

Den 13 till 15 april så var jag i templet Wat Sanghabaramee där Thailändarna firade Song
Kran (Nyår).Det var härligt att vara där .Har varit där ett par gånger….trivs bra. Templet
ligger utanför Eslöv (Trolenäs)
I April månad så hade jag en Meditations kurs inom Studieförbundet Sensus…….vi
började den 6 april och slutade den 27 april. Vi träffades 4 söndagar och hade 3 timmar pass.
Vi var 5 st. Det var givande och lärorikt.
Anders som jag har lärt känna i
möbelfirman blå lotus håller på och gör en
dokumentär film om mig. Har filmat ,när jag
invigde en lägenhet, i mitt arbete, hemma när
jag hade meditation
2 gånger när jag hade en studiecirkel.
Anders har gjort dokumentärfilmer innan,
bland annat i Kina……..han håller på ett
projekt inom Köpenhamns gruppen som gör
filmer…filmen skall vara klar i juni/juli.
Den 26 april så tog Susanna Eriksson tillflykt hos mig och Dharmavajra. Ceremonin hade vi
hos Dharmavajras lägenhet .Hon tog tillflykt till AMM. Där jag hör hemma. Hon fick namnet
Vimala. (som betyder att öva sig på de 5 etiska övningarna).Det kom 9 st till ceremonin. Det
var givande…..

Den 1 – 4 maj så var jag nere hos min Theravada
buddhistiske vän Ludwig Schafft. Som bor utanför
München. Var även i Buddhayana och träffade f.d. AMM
medlemmar. Hade en härlig tid i Stadel.

Jag ville tacka för allt vad Buddhyana hade givit mig. Tack allt vad Rose Kasper
(Ven.Vajraprabha) och de F.d. medlemmarna i AMM har givit mig………….men det var
dags att gå vidare .Det var Thailand och dess Theravada Buddhismen som gäller.
Den 23 till 25 maj så hade jag en meditations kurs uppe o Växjö vi var 6 deltagare. Kursen
gjordes hos Jonas i Lessebo som ligger utanför Växjö .Det var givande.
Den 26 maj höll jag ett föredrag hos Jörgen kocks gymnasiums vid Värnhemstorget det var
omkring 20 elever .Fick 150 kr i dana. Hon som ringde mig var lärarinnan Inger Johansson.
Den 29 maj så var forskaren Tobjörn Josefsson hemma hos mig där han var med på en AMM
puja och efter pujan så fick vi (som var 8 st) göra en del psykologiska tester som handlade om

uppmärksamheten .Jag fick reda på av honom att det var många buddhistiska grupper som
inte ville ställa upp på det
Den 12 juni så ville en av mina elever som har kommit regelbundet på mina pujor att
konvertera till Buddhismen. Jag sa ja till det och att hon skulle bli Buddhist i november
månad……där jag kommer att ge en henne ett namn och göra en tillflykt ceremoni.
Den 8 juli så åker jag tillbaka till Chiang Mai (Thailand) för att träffa Rev DhammaThero
som kommer att ge mig mera undervisning om Theravada Buddhismen.
Den 8 juli till 30 juli så var jag i Chiang Mai och ett par dagar i Bangkok. Jag hade en
underbar tid är och det var under Asalsa Puja (Dharmadagen) den 17 juli som jag fick en
välsignelse av munken Ajah Somjung .
När jag fick den så sade han bland annat att mitt sprit drickande var över……och att jag inte
kommer att längta eller känna något begär efter det.
Jag har skrivit om det som heter Asalha Puja (Dharmadagen i Chiang Mai 17/7.2008.
Jag var verkligen aktiv de veckor som jag var i Thailand skrev om Asalha Pujan ,mina
erfarenheter med Thailändare och klostret i Wat Phra Sing.
Den 19 september så hade vi en religiös ceremoni hemma hos mig .För den dagen tog
Moniqe Lindgren tillflykt till mig och AMM och blev därmed en passiv medlem i AMM
.Hennes buddhistiska namn blev Cittapala (Hjärtats väktare).Vi var omkring 10 st som deltog
i denna ceremoni.
Den 27 september 26 oktober så var jag tillbaka till mitt nya hemland Thailand. Jag hälsade
på mina vänner i Chiang Mai. Träffade munken Ajah Somjung och DhammaThero
.Av DhammaThero fick jag undervisning om de 227 munkreglerna och en skrift om
Buddhagosa som han hade gjort en avhandling, om i det Buddhistiska universitet som han
studerade och som jag fick äran att också studera där ,när han var där .I regel så var jag i hans
tempel Wat Pat On och studerade och mediterade.
Besökte templet Wat Doi Sa Get och träffade munken Ajahn Somjung (som välsignade mig)
Och var där ett par dagar .Besökte även andra tempel som Wat U Mong som är ett vackert
skogslandskap. Var även i Wat Ram Poeng och intervjuade en munk som hade han om
meditationskurser.
Tog över 300 bilder med en digital kamera som jag hade fått låna av Marie som äger affären
Mandala och som skall användas till min kommande bok
När jag kom tillbaka från Thailand så fick jag dokumentärfilmen som Anders hade gjort om
mig .Filmen om mig är 20 min lång och har fått bra kritik till alla som har sett den. Han
filmade sammanlagt 20 timmar……och lade ner många timmar på redigeringen. Filmen skall
heta metallbuddhisten den skall ut på nätet också och visas på olika filmfestivaler.
När jag kom tillbaka från Thailand så bestämde jag mig för att Wat Sanghabaramee skulle bli
min Sangha och när det fanns möjlighet så skulle jag åka ut till dem en gång i månaden.
Dels för att umgås med Thailändare och för att lära mig av munken (abboten) Tong Chai.

Den 1 november till den 20 december så hade jag en studiecirkel om Buddhistisk
meditation. Det hade anmält sig 8: a st till kursen men efter ett tag så blev vi en konstant
grupp på 5 personer och det var givande och jag själv lärde mig en hel del .Kursen var
omkring 16 timmar
Den 28 december var jag i Wat Sanghabaramee var med och på Suatmol (ritual, ceremoni)
och umgicks med Thailändarna. Har varit där sammanlagt i år 5 gånger.
Malmö den 26/12.2008.
Dhammamitra (karunavajra) Kröhnert.
Det var sista gången som jag kallade eller skrev Dhammamitra (Karunavajra) Kröhnert .Jag
tyckte att det kändes rätt att göra det nu .Min sista officiella uppdrag i AMM hade jag förra
året under Maitreya utställningen i Bjuv och nu i år när jag var i Stadel/Munchen och sade
adjö till Rose Kasper och f.d. AMM medlemmarna så ländes det helt rätt att en gång för alla.
Att säga adjö till roben ,min titel och mitt namn.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 9 maj.2012.
Uppgraderade och granskade jag min verksamhets
berättelser för 2008 och la till ett par bilder Jag har inte
gjort några större förändringar.

