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Ny månad - nytt kalendarium där förutom våra återkommande mötesstunder runt  Planetary 
Healing, Helande och månadsmeditation nu även Café M intagit sin givna plats med 
öppettider 13.30-15.30 varje onsdag eftermiddag.  
 
Sedan sist har vi firat den andra solhögtiden i Kräftans tecken och också vallfärdat till 
Backåkra där vi fick uppleva en fin hyllningsstund till den förste moderne svensken - Dag 
Hammarskjöld. Inte ens naturen kunde låta bli att delta med ett magnifikt åskdunder vid 
inledningen av programmet för att sedan låta det följas av 1,5 timmars ihållande regn, som 
åtminstone för mig kom att symbolisera ett renande av alla de föreställningar och 
förorenande tankar som Mänskligheten som kollektiv vävt in i etern runtom planeten. Helt 
enkelt en storartad uppvisning av vad två högtider i Kräftan kan vilja visa oss om vi bygger 
vårt upplysta hus och tager vår boning däri för att som individ i ett kollektiv stå upp för och 
leva Lejonets uttryck "Jag är Det och Det är Jag" eller som Dag Hammarskjöld uttrycker det i 
sin bok Vägmärken. 
 
Nu när augustisolens strålar värmer oss förflyttar vi oss inte så långt bort fysiskt, däremot 
musikaliskt då vi bjuder in till en prova-på kurs i Salsa torsdagen den 11 augusti, då vi får 
tillfälle att släppa alla måsten i några timmar och uppleva glädjen i rytmer och toner och när 
våra fysiska kroppar fått sitt är det våra sinnens tur och den 12-14 augusti har Sinnenas 
Cirkel sin första höstsammankomst. 
 
Esoterisk Filosofi fortsätter sin seminarieserie och vi kan väl redan nu meddela att en ny 
cirkel planeras med start under september månad då höstens föredragsserie också startar 
upp med ett föredrag av och med Bertil Pettersson – Plus och Minus den 14 september.  
Väl mött i höst. 
 
Vill du inte längre motta våra kalendarium, skriv eller ring så plockar jag bort dig ifrån 
mailing-listan. 
 
Men vi har mycket kvar att bjuda på, bl annat en Prova-på kväll med Sinnenas Cirkel 13/9. 
Dagen efter – den 14/9 gästas vi av Bertil Pettersson från Plus och Minus som delar med sig 
av hur Elektromagnetiska fält påverkar vår hälsa. 
 
Lördag den 17 träffas vi runt temat Sådd och Skörd – se bifogad affisch. 
Vi bifogar en inbjudan till den Internationella Fredsdagen den 21 september och önskar dig 
välkommen till centret under dagen och Grevie kyrka under kvällen, för att tända ett ljus för 
freden. 
 
Detta dygn hålls en fredsvaka över hela jorden då vi alla kan delta (var vi än befinner oss) 
genom att åta oss att hålla freden i vårt medvetande i bön eller meditation under minst en 
kvart av dygnets 24 timmar. Vill du veta mer eller anteckna dig för en tid, ring 0431-202 05 
eller 0431-36 24 04. 
 
Våra återkommande mötesstunder runt  Planetary Healing, Helande och Café M är som 
vanligt öppna under månaden och vi önskar dig varmt välkommen. 
 
Vill du inte längre motta våra kalendarium, skriv eller ring så plockar jag bort dig ifrån 
mailing-listan. 
 
Barbro, Birgit, Marianne, Maylie, Sebastian och Maylie 
Väl mött 


