
Verksamhetsberättelser för 2012.

Från den 1:a januari till 25 februari så var jag i Thailand/Laos och Burma.. När jag var i Chiang 
Mai så gick jag alltid till templet Wat Phan On, där jag mediterade, studerade och reflekterade.Jag 
besökte också meditations centrat Wat Umong och Wat Ram Poeng och Wat Doi Suthep.

Jag besökte även Tobias Heed som höll till i templet Wat Marp Jahn och som tillhör 
skogstraditionen och det är Ajah Chans tradition. Jag var där två gånger. Där fick jag lära mig vad 
Nekhamma innebär.Det betyder helt enkelt att säga nej till allt, att avsäga all form av 
sinnesnjutningar. Hans inspiration gjorde mig ännu mera övertygad om att inte använda några 
droger. Han skulle bli ordinerad munk nu till sommaren.

Jag har haft 16 meditations träffar hemma hos mig. Mina meditationers träffar grundar sig på 
Theravada Buddhistisk meditation…………….och hur man lär sig att stilla sitt sinne genom att 
stanna upp. Jag informera om Dhamman som Buddha lärde ut och om de 4:a ädla sanningarna som 
man kan lära sig i Thailand ,Laos, Burma, Kambodja och Sri Lanka. Syftet med meditations 
träffarna är att spridda ut Buddhas lära.

Har varit ute hos Wat Sanghabaramee som ligger utanför Eslöv 10 gånger

 Den 4 mars till den 25 mars så hade jag en studiecirkel för Sensus om Theravada Buddhistisk och 
Vipassana meditation. Vi träffas tre gånger hemma hos mig med 3 timmar pass. Som avslutning så 
åker vi till templet Wat Sanghabaramee utanför Eslöv .Kursen varar omkring 12 till 15 timmar med 
besöket i Wat Sanghabaramee. Vi var igenomsnitt 10 personer. Jag saknade min bisittare Tobias 
Heed det kändes konstigt att han inte var här

Den 13 april så var det  Songkran (Ny Årsfirande) i det Thailändska templet Wat Sanghabaramee.
Att spruta vatten är ju mycket vanligt när man är i Thailand/Chiang Mai när man firar Songkran 
.Men här i Eslöv är det mer en tradition att man besöker klostret/sanghan för att be och ge mat åt 
munkarna, samt att lyssna till recitationer, och högläsning av Buddhas undervisning. .Det kom över 
1000 människor till templet. Jag själv var parkeringsvakt och såg till att bilisterna inte parkerade hur 
som helst. Alltid lika roligt att komma till denna fest.



Den 25 april så hade jag ett föredrag om Dhamman i Helsingborgs bibliotek som heter 
Drottninghög Bibliotek. Det var kul, det kom ungefär 25 personer och i samma veva så träffade jag 
August Borssen som nu bor i Helsingborg annars är det Göteborg som gäller.

Den 7:e oktober till den 28 oktober så hade jag en studiecirkel för Sensus om Theravada 
Buddhistisk och Vipassana meditation. Vi träffas tre gånger hemma hos mig med 3 timmar pas. Som 
avslutning så åker vi till templet Wat Sanghabaramee utanför Eslöv .Kursen varar omkring 12 till 

15timmar med besöket i Wat Sanghabaramee. Vi var igenomsnitt 15 personer Så jag var tvungen att 
skapa två grupper. Jag saknade min bisittare Tobias Heed det kändes konstigt att han inte var här.

Den 22:e november så höll jag ett föredrag/föreläsning i Vetlanda i skolan Ädelfors folkhögskola. 
Det skall bli roligt och min vän Tobias kommer att följa med mig .Det var läraren Torbjörn 
Lingmerth som bjöd in mig till föredraget/Föreläsningen.

Den 25 november så kommer jag att åka tillbaka till Thailand/Chiang Mai och vara där i tre 
månader och besöka templet Wat Phan ON och även besöka templet Wat Umong och Wat Ram 
Poeng (vipassana meditationer) bägge utanför Chiang Mai. .Målsättningen med min tid är. Att träffa 
mina vänner och att studera ,reflektera och meditera över Buddhas lära.

Den 7 december sa var jag och besökte templet Wat Doi Saket .Jag har inte varit där på 4:a år .Det 
var ju där som jag träffade mästaren Ven.Som young som lärde mig den meditation jag gör nu och 
han gav mig också en välsignelse som gjorde att jag slutade med spriten ett par år senare  som hände 
sommaren 2011 i Ayutthaya

31 december så firade jag Ny Års Afton i templet Wat Phan On.Templet  som var fullt med 
människor. Fick välsignelser av munkarna och två kalendrar för 2013.Av Abotten fick jag en 
välsignelse och han knöt ett vit band om min arm.

Ja det var allt för i år.
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Den 15:e mars 2013 så uppgraderade och granskade jag min verksamhetsberättelser för 2012 och 
lade till ett par bilder. Jag har inte gjort några större förändringar.


