
Grevieby den 11 januari 2008 

 

Vid varje nyår när ljuset vänder åter verkar det som om alla möjligheter återigen står till buds och 

våra drömmar kanske inte är så omöjliga att uppnå. En man som inte bara levde och dog för sin dröm 

– Martin Luther King - utan också delade den med en hel värld visade för oss att det också är möjligt 
att åstadkomma stora förändringar om vi vågar leva våra drömmar. 
 

Sedan några år tillbaka firas Martin Luther King-dagen den 3:e måndagen i januari, vilket i år innebär 

måndagen den 21 januari. Denna dag uppmärksammas på många håll i landet bland annat med att vi 
delar våra drömmar med varandra. Så varför inte ta en stund och stanna upp och påminna Dig själv 

om dina egna drömmar. För visst har vi alla någon alldeles speciell dröm som vi gärna skulle vilja se 

gå i uppfyllelse. Vill du dela den med oss? Skriv då gärna ett mail till vår adress – se ovan. 
 

Vill du läsa mer om Martin Luther King-dagen se www.martinlutherking.se 

 

Denna dag – den 21 januari - då solen befunnit sig i Vattumannens tecken endast ett dygn firar vi 
också kalenderårets första solhögtid. Du är varmt välkommen till oss denna kväll, till en stunds 

reflektion runt månadens tema ”Jag är livets vatten, utgjutet åt törstande människor”. Den exakta 
tiden för högtiden är tisdagen den 22 januari kl 14.36 svensk tid. 
 

Det gäller naturligtvis även årets andra och det astrologiska årets sista solhögtid i Fiskarnas tecken, 

onsdagen den 20 februari, då vi mediterar över tankekornet ”Jag lämnar fadershuset och på 

tillbakavägen frälser jag”. Den exakta tidpunkten infaller torsdagen den 21 februari kl .16.42 

 

Varje torsdag förmiddag håller vi meditation för Moder Jord tillsammans med Planetary Healing-
grupperna runt jorden. 
 

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

Vi har också lagt in en del mycket intressanta länkar som både inspirerar och visar på allt det goda 

arbetet som sker runtom vår värld bl.a. alla 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 - följ länken till 

FN’s officiella sida, välj sedan ’Conferences and Events’. 
 

Väl mött 
 


