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 Ny månad, nya utmaningar och nytt program. I vårt kalendarium (bifogat som pdf-fil - låt oss gärna 

veta om du har svårt att öppna den)  för november månad presenterar vi bl.a. tre intressanta 

föredrag där Ann-Charlotte Björesund är först ut onsdagen den 2 november kl 19.00 med ”Örternas 
Läkande Kraft för vår Hälsa”. 
 

Torsdagen den 17 november, kl 19.00 delar Sebastian Amseldus med sig av ett svindlande perspektiv 

om världsåskådningens betydelse för livsåskådningen i föredraget ”Esoterisk Filosofi” och sedan 
avslutar vi november månad med hur dessa tankegångar skall kunna omsättas i praktisk handling 

genom föredraget ”Hur uppnår vi milleniemålen?” där centret gästas av Ylva Magnusson och Åsa 

Skogström ifrån Hungerprojektet. 
 

Efter att vi nu lämnat balanspunkten i Vågen och inträtt i Skorpionens tecken vet vi också att vi går 
djupare in i det mörka och fördolda för att där finna styrkan och kraften att klara av de tester som nu 

väntar oss. Det tankekorn vi samlas runt vid Månadsmeditationen den 15 november inger hopp och 
lyder ”Jag är krigare och ur striden går jag segrande”. Dörrarna öppnas kl.18.30 för meditation kl. 

19.00. Den exakta tidpunkten för fullmånen infaller onsdagen den 16 november kl 01.59 på 

morgonen. 
 

Förutom månadsmeditationen inbjuder vi som vanligt till meditation varje torsdag då vi träffas kl. 
16.15 jämna veckor och  kl. 19.15 ojämna veckor för att Hela Planeten - Planetary Healing. Alla är 

varmt välkomna, räkna med ca 30 minuter.  Onsdag eftermiddag kl 13.30-15.30 står dörrarna till Café 
M öppna – Mötesplatsen Med Medmänsklighet, Möjligheter, Matnyttigt  o Mycket Mera. Stannar du 

kvar till 16.00 är du välkommen att själv prova en stunds Hel-ande  healing mellan 16.00-18.00 eller 
komma någon lördag mellan 10.00-12.00. 
 

För att inte behöva mötas av en låst dörr ber vi dig ringa centrets telefon 0431-202 05 för att försäkra 
dig om att vi har öppet. På telefonsvararen meddelar vi alltid (obs ibland samma dag) aktuella tider 

och alla förändringar. 
 

Under november månad har du också möjlighet att delta i en helgkurs i ”Kommunikativt Ledarskap – 
eller hur vi uppnår ömsesidig förståelse”, som startar fredagen den 18 november kl 19.00 med 

föredraget ”Harmoni genom konflikt” som är öppet för alla och del av kursen som fortsätter lördag-
söndag mellan 09.30-16.30 båda dagarna. 
 

Slutligen vill vi göra dig uppmärksam på de *-märkta dagarna på kalendariet. Det är framförallt FN-

dagar som vi följer och uppmärksammar på centret. På vår hemsida finns en länk till mer utförliga 

texter om dessa dagar. Välj den svenska flaggan för komma till den svenska startsidan och därifrån 
väljer du Aktuellt. Även andra länkar som vi funnit värdefulla kommer successivt att införas på 

hemsidan liksom ändringar och rättelser. Vi vill gärna ta del av dina förslag, önskemål och synpunkter. 
 

Lev väl tills vi hörs igen! 
 

Besök gärna vår hemsida www.meditation.sverige.net/bjare  samt om du har möjlighet, centret på 
Barrvägen 9 – hörnan Bjällerödsvägen 4C i Skälderviken – Ängelholm telefon 0431- 202 05. Post-

adressen finner du nedan 


