
Grevie Kyrkby den 1 mars 2018 

 

 

Efter år av dataproblem eller kanske jag skall kalla det för kommunikationsproblem mellan mig och datorn, 

så börjar jag nu äntligen se en ljusning och systemen och jag är mer kompatibla. Det är inte utan att jag 

känner en viss lättnad och också en stor glädje därför att jag återigen kan dela med mig av allt roligt som 

finns att upptäcka här hos Bjäre Kultur och Meditationscenter. Kanske kan dessa nyhetsbrev återigen bli just 

nyhetsbrev som berättar om vad som kommer att hända inom kort. 

 

Som ni säkert minns är Bjäre Kultur och Meditationscenter sedan 2013 en förening, som inbjuder alla, dvs 

både er som är medlemmar och enstaka besökare att i förening med sig själv och andra, mellan det högre 

och lägre jaget, mellan det sanna och det falska utforska ännu okända områden inom och utom sig själva.  

 

Därför vill Bjäre Kultur och Meditationscenter ta tillvara alla de stunder då vi i stillhet och meditation, 

samtals- och kulturaftnar och även i dans och rörelse möts för att finna vår egen inre stilla punkt. 

 

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. 

Just idag t.ex så firar vi zodiakårets sista solhögtid i meditation och om knappt tre veckor träder solen in i 

Vädurens tecken och vi firar Vårdagjämning och ett nytt zodiakår påbörjas. 

 

Innan dess möts vi både den 6 mars i Läsecirkeln ”Vart är världen på väg” samt den 13 mars då vi startar en 

film-cirkel på temat Hållbar inre och yttre utveckling - ”Om Anastasia och De klingande cederträden”.    På 

vårt kalendarium finner du mer information.  

 

Just nu planerar och utvecklar vi ett program runt de gamla grekerna och de tankeskatter de lämnat kvar åt 

oss att upptäcka. Mer information läggs ut så snart vi vet hur, när och på vilket sätt detta projekt kommer att 

utvecklas. 

 

Information om FN-dagar och andra dagar att uppmärksamma, liksom många intressanta organisationer och 

grupper finns i vårt länkbibliotek.. Alla inspirerar och visar på allt det goda arbete 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 på, erbjuder vi meditationskurser, övningar 

och uppföljning. Vi berättar gärna mer.  

  

Vill du kontinuerligt få information om vårt program maila oss 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  

 


