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Det har redan förflutit en månad sedan solen trädde in i Väduren och det nya astrologiska året tog sin början. På 

Bjäre Kultur och Meditations-center har vi hunnit fira såväl Vädurens som Oxens högtider och dessutom haft stor 

invigningsfest i nya lokaler på Barrvägen 9 (hörnan Bjällerödsvägen) i Skälderviken. Det sistnämnda får väl ses 

vara ett av skälen till varför vi inte hört av oss tidigare för att hälsa er och det nya året välkommet.  

 

Nu vill vi med dessa ord göra det och innerligt önska att det nya året skall ge oss all den styrka och kraft vi behöver 

för att vandra vidare och verka i kärlek och förståelse för att hela och läka allt som skett sedan förra årets början.  

 

Det andra och mer svårförståeliga skälet till varför vi ej hört av oss beror på den katastrof som drabbade världen 

den 26 december. Fyra månvarv har passerat sedan den stora flodvågen sköljde över oss. En dag som vi aldrig 

kommer att glömma och en dag som samtidigt för oss var så djupt förknippad med Solhögtiden i Stenbockens 

tecken. Hos oss hade vi som vanligt bjudit in till meditation utan att då förstå vad som skett på andra sidan Jorden. 

Så litet vi vet och så litet vi kan påverka när krafter av detta slag verkar. Till att börja med försökte vi orientera oss 

och förstå på vilket sätt vi bäst skulle kunna bidra och tanken att i det läget skriva eller informera om kommande 

aktiviteter bleknade inför allt annat som fanns att göra. Vi intensifierade istället vårt arbete på att så fort som 

möjligt iordningsställa och öppna upp för att kunna ta emot enskilda och grupper i helande och i meditation. 
 

Vi vill därför nu inbjuda dig till våra nya lokaler och de återkommande Månadsmeditationerna där vi följer det 

rytmiska arbetet vid solhögtiderna. Eftersom vi alltid träffas i den ingående fullmånen vill vi be dig titta in på vår 

hemsida eller ringa oss för exakt datum och tidpunkt 

Du inbjuds också att delta i meditation och Hel-ande-stund varje torsdag, då vi fokuserar på Hela 

Planeten.(Planetary Healing) Du kan läsa mer i kalendariet om Planetary healing. Alla är varmt välkomna, räkna 

med ca 30 minuter. För att Du skall kunna delta åtminstone då och då, träffas vi: jämna veckor kl. 16.15 och 

ojämna veckor kl. 19.15. 

Genom vår flytt till de nya lokalerna hoppas vi också kunna bjuda in till många fler meditationstillfällen liksom 

till fler återkommande föredrag, seminarier och evenemang. Vill du veta när, så besöker du vår hemsida och 

kalendariet litet då och då, ringer till oss i lokalen: 0431-202 05 eller till 0431-36 24 04, Kyrkbyvägen 7, 269 92 

Båstad där centret fortfarande har sitt säte och sin postadress:  

I de nya lokalerna kommer vi att inbjuda föreläsare, ge yoga-kurser, starta studiecirklar i Meditation, Esoterisk 

Filosofi etc. Du kommer också att erbjudas olika former av helande och terapier och kanske kommer vi också att 

starta en matförening där du som medlem kan köpa giftfria och rättvisemärkta produkter som även de i sin 

förlängning kommer att bidra till ett helande av vår planet – Moder Jord 

Vi hoppas att du hos oss kommer att finna både det du söker och den som söker 

Väl mött! 


