
Grevie Kyrkby den 2 januari 2011 

 

GOTT NYTT ÅR! 

 

Så har vi passerat det första decenniet på det nya millenniet och vi skriver 2011. Varje år när det är 

dags att formulera en nyårs-hälsning går tankarna tillbaka till tidigare år.  

 

I år förundras vi över att 10 år redan förflutit sedan den där nyårsnatten 1999/2000 när det 

förutspåddes att alla dataprogram skulle sluta fungera, på samma gång minns vi också alla de 

händelser som för alltid förändrat våra liv. Oftast är det katastrofer som gör sig påminda, och inte 

minst förra året visade naturen att vi nog behöver tänka till om vi vill fortsätta våra liv på denna 

vackra planet. 

 

Här på Bjäre har vi för andra året i rad riktig vinter och Bjärehalvön ligger vit och vacker, och vi möter 

skidåkare, kälkar, pulkor och skridsko-åkare så fort vi går ut. Många önskar bort kylan men vi tackar 

för ljuset och skönheten i iskristallerna som glittrar i solen istället för det gråa och trista vinterväder 

som vi upplevt här sedan vi flyttade hit 1993. 

   

Det är så mycket lättare att drömma ljusa drömmar, när det är ljust omkring oss  – och varje nyår 

säger vi återigen att ”detta år kommer att bli ett alldeles fantastiskt år” då alla våra drömmar och 

önskningar går i uppfyllelse. Och i år kommer det väl att ske… eller … 

 

I ett annat brev skrev vi att många är tecknen om att Den Nya Tiden närmar sig och många av dem 

syns tydligt ute på nätet där vi kan lyssna och sjunga med i Den Stora Invokationen Michael Robbins, 

f.d. opera-regissör, arrangemang. Sök på Den Stora Invokationen eller pröva länken 

http://www.youtube.com/watch?v=gg2Sa8SRePg. 

 

Många av oss minns kanske den magiska kursen för några år sedan när Michael Robbins på några få 

dagar inspirerade oss att utföra Leo ritual. Allt fler liknande ritualer och ceremonier har utvecklats och 

kommer att utvecklas de närmaste åren och vi hoppas att du vill vara med om några här hos oss 

under året. Är du intresserad av att veta mer hör av dig till info.meditation@sverige.net  

 

Vi kommer också att uppmärksamma alltfler FN-dagar här på vår hemsida och vill redan nu påminna 

dig om Martin Luther King-dagen som infaller den tredje måndagen i januari, vilket i år är den 17 

januari. Du är varmt välkommen till en stilla meditation kl 19.00. Vill du läsa mer om Martin Luther 

King-dagen se www.martinlutherking.se    

   

Datum för årets månadsmeditationer finner du som vanligt under respektive tecken. Vi har även 

meditation torsdag fm tillsammans med Planetary-Healinggrupperna runt jorden.  

 

Vill du få kontinuerligt information om vårt program sänd oss ett mail så kommer du med på vår 

utskickslista.    

 

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

Se även de länkar vi lagt in 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.  

 

Väl mött 


