Verksamhets berättelser för år 2005
Jag har haft 14 Sangha träffar i år. Det är en Buddhistiskt andakt meditation, socialt umgänge
och information om Dhamman.. Det brukar vara i slutet av varje månad. Det kommer
genomsnitt 1 till 5 personer. Syftet med Sangha träffarna är att man skall stanna upp och
försöka meditera så att man kan komma i kontakt med den inre stillheten och tystnaden. Att
upptäcka att det finns ett alternativ till denna stressiga värld.…..
Har haft 10 enskilda samtal (där 2 av dem har blivit mina elever……eller hur jag nu skall
kalla det. Inom AMM så blir man elev genom en ceremoni där man blir Ordenskandidat och
där blir man tilldelad 2 lärare. Studietiden är från 3 till 7 år. När det gäller dessa 2 elever som
jag har (för hur länge ?) har det inget med AMM att göra. För att bli kandidat måste man först
ha tagit till flykt…..
Har varit 6 gånger i Johannes kyrkan i Malmö och deltagit i Kristen djupmeditation i Malmö,
som leders av prästen Pär (kallad Pelle).
Den 3/3 till den 6/3. 2005 så avslutade jag min 5 årliga utbildning som Ordenskandidat.
Utbildningen var i Meditationstemplet i Pfaffenhoffen (Munchen).Kursen leddes av min
lärare Ven. Dharmavajra som handlade om Yogachara…..vi studerade personer som Asanga,
Vasubandu osv….

Gjorde ett besök hos Ven.Yung.Hu (Malmö Buddha light Center).Där jag fick se hennes
tempel som är till för den kinesiska Vietnameser boende i södra Sverige Vi pratade om
hennes mästare Hsing Yun vars böcker jag uppskattar mycket. Hon gjorde vid ett annat
tillfälle ett besök hos mig på Kantatgatan……..
I April månad så ringde en vietnamesisk kvinna som heter Thi Khiem Huynh (Tenzin
Chadron). Hon är elev till den store mästare Geshe Tsultin Gryeltsen. och som ville ha hjälp
med arrangera ett föredrag med Geshe Tsultin Gyeltsen i Malmö,
under augusti månad. Geshe Tsultin Gyeltsen
räknas som Dalai Lamas högra hand och han var
också med i filmen Little Buddha. Tyvärr så blev
själva föredraget inställt……..
Men tack vare henne så kom jag i kontakt med
det Vietnamesisk - Kinesiska templet i Bjuv där
jag har gjort tre mindre reatreter.

Khiem tog också med till den kinesiska Maitreya församlingen i Malmö där jag som
representant för AMM vara med och se en ceremoni/ritual…….helt olik vår Maitreya ritual
Den 20 april så ringde Gunilla Mattsson, upp mig. Hon är studiekonsulent, för Sensus
studieförbund. Där hon ville att jag skulle göra ett nytt försök att jag skulle leda en
studiecirkel i 12 timmar (6 gånger) om de 4:a ädla sanningarna, inom Buddhismen.
Förra året så blev det inställt på grund av för få anmälda……..
I April och Maj så var jag och min lärare Ven.Dharmavajra inbjuden till Tao Zen Sangha
(Malmö Chan Buddhist Temple).En gång för invigning av templet, där journalister var
närvarande, och där jag hade äran att få läsa upp Metta Suttan.(Lärotalet om kärleken). I Maj
månad så var jag på Vesak som leddes av min lärare Ven.Dharmavajra. Ännu en gång så hade
jag äran att få läsa upp Metta Suttan.
I Maj och Juni månad så var jag på en Yogacara kurs, (2 gånger av 4) som leddes av min
lärare Ven. Dharmavajra. Kursen var hos Tao zen och hos AMM i Malmö
Den 29 juni så var jag på ett föredrag som leddes av Lama Trungram Gyaltrup Rinpoche
(från Tibet).Föredraget handlade om Insikt och stillhets meditationen. .Föredraget var i
Malmö Chan Buddhist Temple…..Det var också då som Ven .Ming Bao och jag kom fram till
att jag skulle ha 6 sangha träffar i hans tempel….

Den 12 juli så gjorde jag en 1 dags reatret i det Tibetanska Centrumet i Hamburg. Där jag fick
en liten pratsund med Geshe Thubten Ngawang (som var min första lärarkontakt i början av
1993-1994.).Där kom jag underfund med hur viktigt det är att praktisera Kundalini-yoga,
chackra och att syssla med Prana…….överhuvudtaget andningens djupa filosofi……
Den 19 juli så fick jag klar tecken av den Thailändske mästaren Ajah Suthep att jag var
välkommen att göra en 10 dagars vipassana meditation i klostret Wat-Thaton i Norra
Thailand. Jag skall dit den 7 november.

Den 24 juli så var jag med Khiem i i det Vietnamisiska-kenisiska
templet i Bjuv och deltog i Kuan-yin firandet (en liten stund).Träffade
där Thich Phat Dao som är munk/föreståndare för templet i Bjuv.
Av honom så fick jag en bok (Naranda Maha Thera) och
buddhistiska flaggor. Efter Kuan-yin firandet. Så åt vi i templet en
god vegetarisk mat.
Den 10 augusti så var Venerable Geshe Heshey Phegey hemma hos Khiem (Tenzin
Chadron) på lönngatan 46 F i Malmö. Det var hon som organiserade det hela. Den Lama som
var hos Khiem var elev till Geshe Tsultim Gyeltsen (han var med i filmen Little Buddha).Det
kom 15 personer. Ämnet handlade om Buddha, Dharma och Sangha…….
Har deltagit i 3 meditationer hos Malmö Chan Buddhist Temple
Under oktober månad så var Khiem(Tenzin Chadron) och jag i Köpenhamn och tittade på
Maitreya utställningen. Utställningen hette Heart Shrien Relic Tour. Det var mycket givande
att se på utställningen som handlade om Maitreya och den kommande Buddha statyn av
Maitreya som skall bli den största i världen .Khiem och jag var intresserad av att taga
utställningen till Malmö .Sköpte DVD skiva ,affisch och bok om hela Maitreya utställningen.
Den 6 november - 23 november så var jag i Thailand och besökte olika kloster och tempel i
norra Thailand. Var hos mästaren Ajah Suthep i Thaton .Hade en underbar tid där.
Jag blev ordinerad av honom och fick titeln Rev Dhammamitra och fick också rätte att bära
den gula dräkten…….som jag fick av honom.(Han gjorde en ceremoni/ritual och titeln Rev
hade jag ju innan från AMM ,han gav mig också ett brev där jag hade rätt att bära Robben)

Jag fick också en Buddha staty med Nagas (Ormar).Ett radband
och en gul Buddhist flagga med den åtta faldiga vägens hjul.
Dessa saker fick jag av hans Abbot, som gav klartecken till
ordinationen (en ceremoni /ritual) efter att han hade förhört mig om
Dhamman och Pancha Silas (de fem etiska övningarna) som vi
använder i Pujan. Av Theravada Buddhisterna lärde jag mig att inte
äta något mera efter klockan 12 på dagen.

Den 7 December så träffade jag Rickard Skagerstrand som är Studiekonsulent för Sensus
.Han ville att jag skulle hålla studiecirklar 12 till 15timmar om de fyra ädla sanningarna .Jag
är intresserad och vi får se vad det blir med det hela……….Vi skall hålla studiecirklarna i
Malmö Chan Buddhist Temple.
Den 17 December så hade jag två invigningar.( ordinera
,installera). Jag invigde Buddhastatyn Amithaba hos Khiem
(Tenzin Chadron) på lönngatan 46 F. Samma dag så invigde jag
den stora buddhistiska flaggan till Ming Bao som är föreståndare
på Malmö Chan Buddhist temple.
Flaggan hade jag fått från det buddhistiska templet Thaton i
Thailand hos mästaren Ajahn Suthep. Jag kunde göra dessa
invigningar genom anvisningar av Mandalacharyan Asanga som
styr Arya Maitreya Mandala ordern.
Har varit hos min lärare Rev Dharmavajra och hans Puja 20 gånger inom AMM. Två gånger
fick jag leda Pujan .En gång var hans bortrest en annan gång för att ära Krister Lundström den
6/8.1995.
Malmö.15/1.2006.
Rev.Dhammamitra (Karunavajra) Kröhnert.
Den 11:e Juli 2013 så uppgraderade och granskade jag verksamhetsberättelsen för 2005 och
la till ett par bilder .Jag har inte gjort några större förändringar i texten
Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 11:e Juli.2013.

Bilden togs i Hamburg 7:e juli.2013.När jag besökte det Thailändska templet Wat
Buddhabharami i Hamburg. Där jag studerade ,mediterade och reflekterade över de 4:a ädla
sanningarna.

