
Grevieby den 11 juni 2008 

 

Så har vi återigen passerat en av årets 4 höjdpunkter – sommarsolståndet. Solens vandring mot söder 

har påbörjats och även om vi ännu ej märker det alltför påtagligt blir dagarna kortare och den 

hektiska tid som vår och försommar dragit med oss i stannar upp och ett lugn och en vila infinner sig. 
Träd och buskar börjar ge av sin frukt och vi kan till fullo njuta skörden av allt vi sått. 
 

Här på Bjäre Kultur och Meditationscenter fortsätter vi att fira de viktiga dagarna vid varje fullmåne 

samtidigt som vi också alltmer börjat uppmärksamma det datum då vi inträder i ett nytt tecken. Så 
skedde just vid sommarsolståndet då vi trädde in genom porten i Kräftan för att liksom solen själv 

börja vår vandring mot den höjdpunkt som infaller exakt 6 månader senare vid vintersolståndet. Innan 

dess skall vi dock ha hunnit fira ett antal solhögtider – fullmånar samt även höstens höjdpunkt vid 
höstdagjämningen. 
 

Den 17 juli kl 19.00 hälsar vi alla välkomna till en stunds reflektion runt månadens tema ”Jag bygger 

ett upplyst hus och tager min boning däri”, då vi firar solhögtiden i Kräftans tecken. Den exakta tiden 
infaller kl 10.00 fredagen den 18 juli. 
 

Nästa solhögtid infaller lördagen den 16 augusti då den exakta tiden är 23.18, och vi mediterar över 

tankekornet för Lejonets tecken ”Jag är Det och Det är jag”. Denna dag firar vi hela dagen och vill du 

veta mer om var vi är och hur du kan delta får vi be dig ringa oss. 
 

Det gäller också nästa solhögtid som infaller söndagen den 14 september då vi träffas i Jungfruns 
tecken kl 19.00 för att meditera och fördjupa oss i orden ”Jag är Modern och Barnet, Jag, Gud – Jag, 

Materia är”. Den exakta tidpunkten infaller måndagen den 15 september kl. 11.14. 
 

Precis en vecka senare infaller Höstdagjämningen då solen inträder i Vågens tecken och dag och natt 
är lika långa. Vi kommer att ägna hela helgen den 20-21 september åt denna högtid. 
 

Vill du vara med vid dessa tillfällen och/eller var med när vi håller meditation för Moder Jord, varje 

torsdag tillsammans med Planetary Healing-grupperna runt jorden – så OBS! vill vi be dig ringa oss 

först. 
 

Titta också in på våra länkar som vi hoppas skall inspirera och visa allt det goda arbete 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  
 


