
Grevie Kyrkby den 14 januari 2019  

För 10 månader sedan uttryckte jag min glädje över att återigen ha en någorlunda fungerande dator och att mina 

små missöden i kommunikationen nu verkade vara till ända – och så var det – när det gällde datorn. Dock inte 

när det gällde min närmaste omgivning där mycket skedde under förra året, vilket tyvärr förde med sig att det ej 

blev så många nyhetsbrev utlagda som jag önskade.   

Vi hann dock med en hel del evenemang, med bl.a. ett mycket givande besök utav Antonella och Enrica ifrån 

Italien, som höll en lysande föreläsning om hur att ”Bygga en medveten grund för den nya kulturen och 

civilisationen” som följdes av en helg om TPS i ritualens och den Heliocentriska Astrologins tecken.   

Under hela 2018 fortsatte vi med den Läse- och samtalscirkel, som startade för några år sedan och pågått var 

tredje tisdag, där vi studerat Karl-Erik Edris bok ”Vart är världen på väg?” och mediterar över de av honom 

presenterade hjärtedygderna. Alla som så önskar är välkomna att delta när det passar oavsett om man varit med 

sedan starten eller ej.   

Under våren 2018 la vi även till en intressant och givande Film- och samtalscirkel på temat Hållbar inre och yttre 

utveckling - ”Om Anastasia och De klingande cederträden”.  Även den löpte var tredje tisdag. I år planerar vi 

åtminstone ett första möte då vi kommer att fatta beslut om hur vi skall gå vidare. En idé är att behålla temat med 

den inre hållbarheten och fokusera på de nya rön som kommit fram inom Hälsa genom att ta del av filmserien 

”Broken Brain”.  

Som ni säkert minns är Bjäre Kultur och Meditationscenter sedan 2013 en förening, där alla som vill delta i våra 

evenemang självklart kan bli medlem om man så önskar – men det är inget tvång. Medlemsavgiften per år är 20 

kronor/person och ger rabatt på de flesta av våra evenemang.   

Föreningen inbjuder m.a.o. alla som är intresserade av våra program, 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 Månadsmeditationer för datum.   

I vårt kalendarium finner du aktuell information.   

Just nu planerar och utvecklar vi dels en föreläsningsserie om esoterik och hylozoik dels ett program runt de 

gamla grekerna och de tankeskatter de lämnat kvar åt oss att upptäcka. Inom ramen för Forsknings-Institutet för 

Riktiga Mänskliga Relationer – FIRM-R har vi nu i januari inbjudit en experimentgrupp till ett webinar-baserat 

studium av Lucille Cedercrans arbete och en forskningsexpedition i medvetandeaspekten utifrån hypoteser i den 

esoteriska kunskapstraditionen. Till hösten ämnar vi starta fler kurser i webinarform, som kan vara av intresse 

för dig som ej mediterat runt teman och vill prova på. Vi berättar gärna mer.  

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

grupper finner du i vårt länkbibliotek. Vi hoppas de inspirerar och visar på allt det goda arbete som sker runtom 

vår värld. Många av dessa dagar uppmärksammas i meditation med andra grupper i världen.   

Vill du kontinuerligt få information om vårt program maila oss så kommer du med på vår utskickslista. Saknar 

du något hör av dig så ser vi om det hör hemma hos oss.   
  
OBS! För samtliga träffar vill vi be dig ringa oss för att du ej skall behöva mötas av en låst dörr, eftersom 

vi fortfarande reser en hel del  

 

Väl mötta önskar  

Maylie och Sebastian  
 


