
Grevieby den 4 oktober 2006 

 

Oktober - vi har passerat den punkt när natt och dag är lika långa. Nu blir dagarna snabbt allt kortare 

och mörkare, naturens grönska avtar och luften blir kyligare. Sommaren är oåterkalligen förbi. Det vi 

sått har vi skördat och snart skall de val vi gjort vägas på våg. Ibland kan den här tiden synas tung. 
Ibland kan den vara en tid full av tacksamhet. Väljer vi att ta tillvara den för att reflektera över det 

gångna året, lära av de val vi gjort, väga för- och nackdelar, ge oss tid att utforska vårt inre och välja 
mål för det år som kommer, kanske den här tiden kan ge oss både de svar och den vägledning vi så 

länge sökt. 
 

Vi som nation har också gjort vårt val och de närmsta dagarna kommer en ny regering att presenteras 

som skall styra och vägleda vårt land de kommande åren. Oavsett om våra egna förhoppningar om 
valresultatet slog in eller ej så kan vi var och en fortsätta verka där vi är för det som vi finner 

värdefullt utan att göra motsatsförhållanden. Till vår hjälp har vi just nu Vågens energier och när vi 
samlas inför den stundande solhögtiden kan vi hålla dess ord klart i vårt medvetande. Våra nya ledare 

i regeringsställning liksom de gamla som nu hamnat i opposition behöver vårt stöd för att kunna göra 
ett gott arbete i världen. 
 

Låt oss därför när vi tillsammans med andra grupper runt världen möts i Vågens tecken fredagen den 
6 oktober, exakt tid är kl. 05.14 lördag morgon, hålla planeten och mänskligheten i vårt fokus och 

meditera över tankekornet ”Jag väljer vägen som leder mellan de två stora kraftlinjerna”. 
Under oktober månad kommer vi att hålla Planetary Healing-stunderna torsdag morgon istället för 

eftermiddag och vi ber dig ringa för att försäkra Dig om exakt tid så att Du ej behöver mötas av en 
låst dörr. 
 

På vårt kalendarium vill vi också göra dig uppmärksam på de *-märkta dagarna. Dessa dagar firar vi 

gärna och många av dem är FN-dagar. 
 

Denna månad vill vi särskilt uppmärk-samma FN-dagen som infaller tisdagen den 24 oktober. På 

hemsidan finns en länk till FN’s officiella sida, välj sedan ’Conferences and Events’ där du finner mer 
utförliga texter om månadens FN- dagar. 
 

Vi önskar dig allt gott tills vi hörs igen  
 


