
Grevieby den 15 mars 2007 

 

Våren är här – efter en kort intensiv vinterperiod som tog oss med storm och sedan lika snabbt 

försvann – har våren äntligen kommit för att stanna. Snödropparna stod tålmodigt kvar under snön 

och väntade och nu kan vi dag för dag följa det stora miraklet som inger oss hopp om livets återkomst 

då återigen allt spirar och gror och Livet åter tar sin form i besittning precis så som Väduren för in 

livets ljus i vårt solsystem. Väduren är det astrologiska årets första tecken som år efter år anger 

riktningen och om vi förstår att tolka dess budskap, visar oss vägen för det kommande året. 

 

Detta tecken liksom de två följande solhögtiderna, Wesak (Oxen) och Den Goda Viljans Högtid 

(Tvillingarna), lägger grunden för det nya året och firas därför som årets tre stora och viktiga 

högtider. 

Väduren är förknippad med vårdagjämningen och i många kulturer inleder man året med denna 

högtid. Vårfrudagen, Maria Bebådelsedag, är också den förknippad med vårdagjämningen och var den 

dag då Maria fick veta av ängeln Gabriel att hon var havande med Jesus. Mänsklighetens Ljus och 

Hopp. 

 

När vi möts i månadens meditation måndagen den 2 april, vi startar redan kl 18.30 då den exakta 

tiden infaller kl. 19.16 firar vi denna händelse – den första livgivande impulsen som visar oss vägen till 

ett pånyttfödande och vi mediterar över tankekornet "Jag träder fram och från tankens plan härskar 

jag". 

 

Vid denna pånyttfödelse lämnar vi mycket av det som är välkänt för oss, bakom oss och ännu vet vi 

inte vart stegen för oss. När vi når den andra stora högtiden i Oxens tecken (också känd som Buddas 

stora högtid Wesak) flödar ljuset in och vi ser klarare vart vi är på väg och att vi ej är ensamma, utan 

många som vandrar vägen tillsammans. Tillsammans med våra medvandrare samlas vi för att vid 

solhögtiden i Oxen, onsdagen den 2 maj, meditera över detta ljus som i tankekornet uttrycks med 

följande ord: ”Jag ser och när ögat är öppnat är allt ljus”. 

 

Vi önskar dig varmt välkommen till att fira dessa högtider med oss. Varje torsdag förmiddag möts vi 

också för att tillsammans med grupper runt hela vår planet delta i Planetary Healing. För samtliga 

träffar vill vi be dig ringa oss för att ej behöva mötas av en låst dörr. 

 

Vi vill också inspirera dig att uppmärksamma FN’s dagar. Dessa firar vi gärna i meditation tillsammans 

med andra grupper runtom i världen. Vill du läsa mer utförliga texter om FN-dagarna – gå in på 

www.sfn.se. På startsidan finns under Aktuellt en länk till FN’s internationella dagar. 

 

Väl mött 


