
Grevie Kyrkby den 26 december 2014 

 

Idag för 10 år sedan möttes vi här i Grevie Kyrkby kl 15.00 för att fira Solhögtid i Stenbockens tecken. Det 

jag minns från den dagen är smärta, sorg, förtvivlan och så mycket firande blev det inte för vi hade nåtts av 

en skrämmande nyhetsrapport om den tragedi som drabbade så många på morgonen samma dag. Vi fick lära 

oss ett nytt ord - Tsunami och fick gång på gång se en upptornande våg av vatten vräka sig in och föröda allt 

i sin väg. Det jordskalv som orsakade havets rörelser och vågen nådde Sumatra och Aceh knappt 15 minuter 

efter utbrottet, något senare slog den in mot Thailand dit 1000-tals turister rest för att ge sig själva en ny 

start inför 2005. Ingen kunde ana att detta som skedde kunde ske och ingen av oss även om vi försökte, 

förstod nog vidden av det som skett.  

 

Idag är vi många som i våra hjärtan och tankar är med vid minneshögtiderna både i Thailand och härhemma. 

Även om alla vi inte var där så känner nästan alla någon som drabbades och det som händer en av oss 

händer alla – ingen lämnas oberörd – vi förenas i den sorg och djupa vetskap om hur förgängligt livet är och 

hur viktigt det är att ta tillvara de stunder som ges oss.  

 

Därför vill vi i föreningen Bjäre Kultur och Meditationscenter under det kommande året just ta tillvara alla 

de stunder då vi i stillhet och meditation men även i dans och rörelse möts för att finna vår egen inre stilla 

punkt. 

 

Bjäre Kultur och Meditationscenter är sedan 2013 en förening som inbjuder alla som medlemmar som i 

förening med sig själv och andra, mellan det högre och lägre jaget, mellan det sanna och falska vill utforska 

ännu okända områden inom och utom sig själva.  

 

Vi hoppas att du finner något som intresserar dig, det finns många höjdpunkter att fira och vi vill redan nu 

inspirera dig att besöka oss i samband med någon av Solhögtiderna – se Månads-meditationer för datum. 

 

Fredagen den 30 januari har vi ett seminarium med titeln: Klassiskt Klarspråk och Gruppsam-verkan. En 

förmåga som kommer att bli alltmer viktig under Vattumannens tidsålder.  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 om både FN-dagar och många 

andra intressanta organisationer och grupper i vårt länkbibliotek som alla inspirerar och visar på 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 på vår 

utskickslista.    

 

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  

 


