
Grevie Kyrkby den 27 februari 2020  

När jag började skriva detta brev, skrev vi fortfarande 2019, men så hände det något som fick mig att 

lägga texten åt sidan – vi blev sjuka och har så varit under snart 3 månader. 

 

I och för sig visste vi att något skulle hända som skulle drabba oss alla, men vi var kanske inte 

förberedda på att det skulle ta sig dels det uttryck som drabbade oss privatt och dels det som kom att 

drabba hela mänskligheten. Vad jag syftar på vad gäller det sistnämnda är förstås Coronaviruset som 

nu sprider död och sjukdom över hela planeten och inte minst rädsla för smittorisken och kanske ännu 

mer för vad det kommer att innebära för världsekonomin – vår heliga ko.  

 

Trots att jag tror att många väntat att det skulle bli en ekonomisk kris igen så kanske vi inte trodde det 

skulle ske på detta sätt men universums vägar är outgrundliga och använder skeenden till att visa oss 

alla, var vi går fel, var vi tänker fel och hur vi behöver omorientera och förändra oss.  

 

Här på Bjäre Kultur & Meditationscenter hoppas vi många finner intresse i att undersöka dessa, och 

många andra frågeställningar, när vi nu återigen bjuder in till våra meditations- och samtalskvällar, 

som efter veckor av läkevård nu äntligen startar. Första möte är den 8 mars på Internationella 

Kvinnodagen. Fler datum finner du i vårt kalendarium. Varmt välkomna! 

 

Vi står också inför perioden med de tre stora högtiderna som lägger grunden för det kommande året. 

Betänker vi det, är det inte utan att tankarna går till hur energierna riktas och används såväl i det lilla 

som i det stora. Det är lätt att fastna vid alla de tragiska och otäcka händelser som vi hela tiden blir 

påminda om via nyhetsrapportering och tidningsrubriker, samtidigt finns det en annan sida av dessa 

energier som också visar sig och det är en alltmer ökande medvetenhet om att hur vi tänker och 

handlar får resultat i vår omvärld. Och som situationen ser ut just nu blir ju detta uppenbart.  

 

Låt oss mötas under dessa högtider för att svara an till det rytmiska arbetet och följa de högre lagarna 

så att vårt gemensamma arbete kan bidra till en god förändring för oss alla. Du finner datum under 

månadsmeditationer i menyn. 

 

Till hösten kommer fler kurser i webinarform att startas och går allt som vi vill så kommer vi även att 

ordna några givande musikaftnar. Vill du veta mer så ring oss gärna eller kolla vårt kalendarium. 
 

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, som 

oftast inte kostar mer än 30-50 kronor.  
 

Information om FN-dagar och andra dagar att uppmärksamma finner du i vårt länkbibliotek, liksom 

många intressanta organisationer och grupper. De ger hopp och inspiration samt visar på allt det 

goda arbete som sker runtom vår värld. 

 

Varmt välkommen till Grevie Kyrkby och tag gärna med dina vänner.  
Väl mötta 

Maylie och Sebastian  
 

Vill du kontinuerligt få information om vårt program? Saknar du något? Hör av dig! 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. 
 


