
Grevieby den 1 augusti 2006 

 

Solen har nu vänt och vandrar åter mot söder. Dagarna blir kortare och vi går mot skördetid efter en 

sommar som varit helt osannolik. Under såväl juni som juli har vi till-bringat den mesta tiden utomhus 

och gärna i havet. Huset har också som vanligt fyllts av många som sökt såväl den inre som yttre 
solen och vi har fått möta både liv och död. 
 

Den 1 juli 2006 lämnade Sebastians far och tillika en av stiftarna till Stiftelsen Bjäre Kultur och 

Meditationscenter, Rune Andersson, jordelivet och sin fysiska kropp för att resa hem. Intill sin sista 
stund var han alltid starkt närvarande i det arbete som centret stod för och vi kommer under hösten 

att inbjuda till en minnesstund. 
 

Innan Rune bjöd avsked hann vi dock både fira hans 81-åriga födelsedag samt en vacker och djup 

solhögtid i Tvillingarnas tecken då de budskap som mottagits vid Wesak sändes ut över världen. 
 

Nu har även juli månad och Kräftans solhögtid passerat. Vi fortsätter att bygga det upplysta huset och 
utfästelserna om lånebibliotek på nätet kommer om inget annat oförutsett inträffar att läggas ut de 

kommande månaderna. 
 

Nu förbereder vi oss för det årliga mötet med Skolan Esoteriska Vägen då vi firar fullmånen i Lejonet 
som infaller den 8 augusti och mediterar över tankekornet ”Jag är Det och Det är Jag”. Den exakta 

fullmånen infaller kl 12.55 onsdagen den 9 augusti, svensk tid. Vi möts i meditation. 
 

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 tills vi hörs igen 

 
Läs våra tidigare månadsbrev>>  
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