
Grevieby den 25 juni 2007 
 
För några dagar sedan passerade vi midsommarsolståndet då dag och natt var i total balans 
och naturen nästan höll andan. Nu påbörjas det som, från vår synvinkel, ser ut som  solens 
vandring tillbaka mot södern, men som mer har att göra med jordens resa över himlavalvet, 
och dagarna blir återigen allt kortare. En dag som idag, tänker jag dock knappast på det, när 
jag genom mitt öppna fönster tar in alla dofter från den blomsterprakt och grönska som 
finns runt omkring mig för att inte tala om all fågelsång som jublar ut sin lov till livet. I vårt 
päronträd har ett duvpar byggt sitt bo och i en buxbomsbuske precis intill har ett vackert 
fågelpar tagit sin boning. 
 
Vi har med stort intresse kunnat följa dessa husbyggen under maj-juni i Tvillingarnas tecken 
och nu när de står färdiga och honorna ruvar på sina ägg, går vi in i Kräftans tecken, ett 
vattendjur som alltid bär sitt hus med sig. 
 
Vi närmar oss också dess solhögtid där den exakta fullmånetiden infaller lördagen den 30 
juni kl. 15.50 svensk tid och vi firar den på lördag kl 18.00 i Herrljunga men även om vi ej 
ses i fysisk form kan vi ändå förenas i meditation över det vackra tankekornet ”Jag bygger 
ett upplyst hus och tager min boning däri”. 
 
När det en månad senare är dags att fira den kommande högtiden är vi tillbaka och 
söndagen den 29 juli är alla varmt välkomna att tillsammans med oss under hela denna dag 
fira solhögtiden i Lejonet i samtal, föreläsningar och meditation. Vill du enbart vara med vid 
fullmånemeditationen kommer du kl 18.00. Den exakta tiden infaller kl. 02.49 måndagen den 
30 juli och vi mediterar över tankekornet ”Jag är det och det är Jag”. 
 
Nu lockar den svenska sommaren – och det gäller att ta den tillvara så innan vi avslutar 
dessa rader vill vi önska dig varmt välkommen. 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 


