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Nytt år- och vilket år. Redan det första andetaget detta år upplevdes av många, inklusive mig själv, 

som befriande, energigivande och med en förvissning om förnyelse. 
 

Kanske beror det på det inflöde av energier som fanns tillgängliga under Världstjänarveckan - den 

vecka som uppmärksammas vart sjunde år, och som fortfarande verkar ut över jorden. 
 

Kanske beror det på att ljuset äntligen återkommer, för efter att solen i sex månader vandrat mot 

söder så är den nu på väg tillbaka till oss. För varje dag stannar ljuset en aning längre, och vid ett 

kort besök i Stockholm, hörde jag fåglarna sjunga som om det vore vår. 
 

Med ett nytt år inträder ett behov av tillbakablick, att reflektera och dra lärdom av allt som skett 

liksom att avsluta och göra bokslut innan det nya påbörjas. 
 

Detsamma kan vi utläsa när vi följer de astrologiska rytmerna för efter det att vi ständigt sökt nya mål 

under Skyttens energi och äntligen nått bergets topp i Stenbocken så ser vi klarare och vet tydligare 

vart vi är på väg när vi tar steget in i Stenbockens ljus där vi mediterar över tankekornet ”Jag är 

försjunken i överjordiskt ljus och detta ljus vänder jag ryggen”. 
 

Detta tankekorn leder till många tankar och kanske också frågor och det är dem vi kommer att 

försöka besvara när vi nu inbjuder till årets första månadsmeditation fredagen den 13 januari 2006, kl 

19.00. 
 

Vi ber dig observera att meditationen sker i Grevie, dit Bjäre Kultur och Meditationscenter återvänt 

och där arbetet kommer att fortgå som det gjort sedan centret startade i januari 1994. Det innebär att 

du även kan komma på Planetary Healing varje torsdag, jämna veckor kl. 15.00 och ojämna veckor kl 

18.00. För en stunds Hel-Ande behöver du dock boka tid. För information och vägbeskrivning ring 

0431-36 24 04. 
 

Även om det är svårt att säga om våra möten bidrar till helheten, vilket är vår önskan, så känner jag 

mig både glad och tacksam över att tillsammans i grupp söka ta emot och distribuera de energier som 

finns tillgängliga. Vi finner det alltid lika roligt och inspirerande att förbereda för en solhögtid eller 

Planetary Healing, och till 90 procent kan Du vara säker på att vi är här de angivna datumen. Vi ber 

dock att Du ringer om Du inte varit här på ett tag, för att försäkra Dig om att inga förändringar skett, 

så att Du ej behöver mötas av en låst dörr. 
 

På vårt kalendarium vill vi göra dig uppmärksam på de *-märkta dagarna. 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. 


