
Grevieby den 31 mars 2006 

 

Så har den äntligen kommit – våren. Den lät dock vänta på sig för fortfarande vid Vårdagjämningen – 

den stora vändpunkten som vi alla väntat på och som några av oss tillbringade uppe på åsen med en 

stund av Hel-ande – låg snön kvar i tjocka drivor och luften isade. 
 

Nu har det i alla fall vänt och kylan har börjat ge vika. Det går med stormsteg mot vår och i 
rabatterna börjar de försiktigt titta fram, snödroppar och krokus. Vi skriver april imorgon och Vädurens 

energier har gett sig tillkänna och fyllt oss med sin drivkraft och lust att sätta upp nya mål, starta om 
igen och ta tag i alla idéer som föll i glömska i fjol. 
 

På Bjäre Kultur och Meditationscenter tar vi med glädje emot denna nya kraft och ser fram emot ett 

nytt spännande varv i zodiakens eviga kretslopp. Vi firar som vanligt de tre första tecknen av det 

astrologiska året med litet större arrangemang och därför kommer vi att ägna i stort sett hela 
skärtorsdagen, då fullmånen i Väduren infaller, till att meditera och reflektera över samt åkalla Kristi 

Återkomst. Vi möts under temat Väduren visar Vägen. 
 

Vill du delta ber vi dig kontakta oss för närmare information. 
 

Vill du enbart delta vid meditationen möts vi kl 18.00 när vi firar månadens solhögtid och mediterar 
över tankekornet ”Jag träder fram och ifrån tankens plan härskar jag” Den exakta fullmånen infaller kl 

18.41 svensk tid. Meditationen börjar kl. 18.00. Du är varmt välkommen till Grevie, Kyrkbyvägen 7. 
 

Under månaden håller vi också öppet hus med Planetary Healing varje torsdag. För tider se 

kalendariet. Även om vi för det mesta befinner oss här de angivna dagarna och tiderna vill vi gärna att 
Du ringer oss 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. Dessa dagar firar vi gärna 
på centret, många av dem FN-dagar. På hemsidan finns en länk till mer utförliga texter om FN- 

dagarna. Välj svenska flaggan för komma till den svenska startsidan, välj sedan Aktuellt. 
 

Vi önskar dig allt gott och tills vi hörs igen 

 

må Väduren visa dig och oss alla vägen mot målet. 

Läs våra tidigare månadsbrev>>  
 


