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Efter en helt fantastisk midsommar då Sverige visat sin allra vackraste sida och solen nått fram till sin 

nordligaste vändpunkt för att påbörja sin bana mot söder, blir nätterna återigen allt längre, grönskan 

djupnar, sommarblommor, bär och frukt tar över efter försommarprakten för att slå ut i full blom i den 
kommande Lejonsolen och så småningom ge av sitt överflöd i Jungfruns högtid. 
 

Här har vi firat sommarsolståndet som inföll samtidigt med den första av de två i solhögtiderna i 

Kräftans tecken som 2005 bär med sig. Kvällen blev lång och förutom månadsmeditation bjöd den 
också på dans och musik samt lättare förtäring. Kvällen smög sin in mot natt innan vi och våra gäster 

trötta, nöjda och tacksamma till sist skildes för att gå ut i midsommarnattsmånens sken. 
 

Eftersom vi, på centret, i våra dagliga liv, hemma i den nära kretsen, ute i samhället, på våra arbeten 

och i vad som sker runtom i världen, varje månad försöker notera och reflektera huruvida och på 
vilket sätt de olika tecknens egenskaper och kvaliteter kommer till uttryck under den aktuella 

månaden, är det alltid med lika stort intresse som vi studerar och följer dessa månadsrytmer. När då 
ett tecken återkommer två gånger under samma år är det naturligtvis med ännu större intresse vi 

försöker förstå vad det kan innebära. I år är det just Kräftans tecken som återkommer och den exakta 

tiden för nästa fullmåne infaller torsdagen den 21 juli kl. 13.01 svensk tid. 
 

Vi vill därför bjuda in dig till att fira detta tillsammans med oss. Eftersom vi alltid träffas i den 
ingående fullmånen ses vi onsdagen den 20 juli kl 19.00 Vill du veta vad som mer händer hos oss så 

rekommenderar vi ett besök på vår hemsida och kalendariet litet då och då, eller ring oss i lokalen: 
0431-202 05 eller till 0431-36 24 04, Kyrkbyvägen 7, 269 92 Båstad, säte och postadress för centret. 
 

Ett datum värt att lägga på minnet är den 29 juli då vi gör en pilgrimsfärd till Backåkra för att hedra 

och fira Dag Hammarskjölds födelse.  
 

Förutom dessa datum inbjuder vi till meditation och Hel-ande varje vecka. Torsdagar fokuserar vi på 

Hela Planeten - Planetary Healing. Alla är varmt välkomna, räkna med ca 30 minuter. För att hålla 
tider som passar alla, träffas vi jämna veckor kl. 16.15 och ojämna veckor kl. 19.15. 
 

Onsdagar och lördagar är du välkommen att själv prova en stunds healing och fr.o.m den 6 juli slår vi 

upp dörren till Café M – Mötesplatsen Med Medmänsklighet, Möjligheter, Matnyttig o Mycket Mera, 
som till att börja med kommer att hålla öppet varje onsdag eftermiddag fr.o.m kl 13.30 

 

Vår hemsida utvecklas också hela tiden. Nyheten denna månad är presentationen av de tolv 

zodiaktecknen så som de uttryckts av konstnären Mats Pihlqvist. Innan de tolv stora tavlorna såldes 

tryckte Mats ett antal planscher i storlek 42x29 cm varav själva bilden är 37x29. På centret har vi alltid 
framme föregående, aktuell och kommande månads bild med månadens tankekorn och ord som 

Gittan Persson textat åt oss på vart o ett. Tavlorna har inbjudit till många samtal och intressanta 
tankeutbyten. De tolv bilderna finns nu till försäljning. 
 

Vad som skett när ytterligare ett månvarv passerat är det svårt att sia om men att det skett något kan 

vi nog alla vara säkra på – må det som sker gagna oss alla; mänskligheten, djuren, naturen och 
planeten. Lev väl under det kommande månvarvet!  
 

Vi önskar dig en god sommar. 


