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Ny månad - kalenderårets andra månad och det astrologiska årets elfte. Enligt en tideräkning början 

av något nytt, enligt en annan nalkas vi målet för vår färd genom zodiaken. Onekligen spännande 

tankar som leder till reflektioner som i sin tur föder nya tankar och bidrar till att öka förståelsen för 
det som sker och hjälper oss att se händelser och skeenden i ett nytt ljus. 
 

Nytt ljus ja - för en månad sedan skrev jag om ljuset, det ljus som återkommer och upplevelsen av 

vår. Idag verkar den väldigt avlägsen, våren, för här på Bjäre lever vi inbäddade i ett vitt täcke av 
snö. Allt är stilla, vackert och tyst – allt andas Vila. 
 

Enligt den kinesiska kunskapstraditionen befinner vi oss just nu i elementet Vatten och häromdagen 

när jag talade med en god vän berättade hon att under denna period är det vishet att stanna upp, ej 

planera så mycket nytt, utan vila, för att hämta krafter inför den kommande våren och den planering 
som behöver ske då. 
 

Ser man skillnaden mellan vårt kalenderår, där ett nytt år börjar och många nya ting skall planeras 

och jämför det med det astrologiska, där vi går mot att avsluta ett år eller elementet vatten som 
manar till samling och till vila så föder även det nya tankar och funderingar. 
 

Det och många fler intressanta tankar får vi tillfälle att dela i den kommande solhögtiden/ fullmånen 

som vi firar söndagen den 12 februari , då vi mediterar över tankekornet:”Jag är Livets Vatten utgjutet 

åt törstande människor”. Meditationen börjar kl. 18.00.Du är varmt välkommen till Grevie, 
Kyrkbyvägen 7, redan kl. 16.00 då vi talar om Vattumannens tecken under temat ”Tjänande - tjäna 

på…” Den exakta fullmånen infaller måndagen den 13 februari kl 5.45. 
 

Samtalen syftar till att vi som grupp förenas runt och riktar våra tankar och vår uppmärksamhet 
gemensamt för att motta de inkommande energierna och jag känner en stor tacksamhet 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 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. 
 


