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Åren går och tidevarv passerar. Allt tycks följa redan givna rytmer som ibland verkar svåra att förstå. 
Samtidigt finns våra vägvisare där hela tiden, som ständigt påminner oss om vilken väg att gå. Allt vi 

behöver göra är att rikta blicken mot rätt håll - himlavalvet - där ständigt nya kartor träder fram som 
förkunnar att vi återigen passerar från ett tecken till ett annat, från en brytningspunkt till nästa där 

något nytt är på väg att födas – för oss är att använda vår medhavda kompass och rätt tyda tecknen.  

 
Tidigt imorse trädde Solen in i Kräftans tecken, i det ljusaste av ögonblick där det som tidigare varit 

dolt kan bli synligt. Den impuls som startade i Väduren, som förankrades i Oxen och som sedan 
förmedlades vidare i Tvillingarna, kan nu från tankens plan föras in i materian för att synliggöra de 

idéer som förmedlats oss och som vi nu behöver omsätta för mänsklighetens bästa. Kräftan, som är 
ett ledande tecken, inleder därmed en ny tremånadersperiod som vi, när vi väljer att uppmärksamma 

den, bidrar till att frammana, till den punkt vid höstdagjämningen när vi återigen ser en ny karta 

framträda. 
 

Innan dess har vi dock många höjdpunkter att fira och vi vill redan nu inspirera dig att besöka oss i 
samband med någon av Solhögtiderna – se Månadsmeditationer för datum. Närmast firar vi Kräftans 

Solhögtid nu på söndag den 23 juni kl 13.00. Välkommen för en kort ceremoni och meditation. 

 
Fredagen den 19 juli har vi ett seminarium med titeln: Meditation och Klassiskt Klarspråk – Vad 

värderar jag? Mer information läggs ut på vårt kalendarium både om detta liksom om många andra 
datum som är värda att uppmärksamma och fira. Vill du veta mer – ring oss gärna eller läs mer i 

kalendariet. 
 

Vi fortsätter också att uppmärksamma FN-dagar. Du finner mer information både om FN och många 

andra intressanta organisationer och grupper i vårt länkbibliotek som alla vill visa och inspirera om allt 
det goda arbetet som sker runtom vår värld. Många utav dessa dagar uppmärksammar vi i meditation 

tillsammans med andra grupper runtom i världen.  
  

För dig som ej mediterat runt olika teman och skulle vilja prova erbjuder vi meditationskurser, 

övningar och uppföljning. Vi berättar gärna mer.  
  

Vill du få kontinuerligt information om vårt program sänd oss ett mail så kommer du med automatiskt 
att få våra utskick.    

 

OBS! För samtliga träffar vill vi be dig ringa oss för att du ej skall behöva mötas av en låst dörr, 
eftersom vi reser mycket 
Väl mötta 


