
 

 

Grevie Kyrkby den 18 maj 2020  

Två och en halv månad har förflutit sedan vårt senaste brev. Då i februari, delade vi både glädjen 

över att vi äntligen hade tillfrisknat samt oron över den anstormande Coronavirusen som vi börjat se 

återverkningar av, men då trodde vi inte att den skulle få den långsiktiga återverkan på vår vardag 

som den fick och fortfarande har.   

 

Många har drabbats – och ingen av oss verkar komma undan, antingen det gäller uteblivna möten 

med nära och kära, sjukdom och i värsta fall död, arbetslöshet, förlorade intäkter eller tillgångar.  

 

I allt detta infinner sig naturligtvis många frågor: – Vad kommer det att innebära för mig, för oss, för 

mänskligheten, planeten, djuren och naturen. 

 

Just dessa, och många andra frågeställningar, tar vi på Bjäre Kultur & Meditationscenter, upp när vi 

ses vid någon av våra webinarträffar då vi mediterar och samtalar om vad som sker.  

 

Skulle du vilja delta eller vill veta mer om hur det går till –  ring eller smsa 070-748 1511 eller skriv 

ett mail till info.meditation@sverige.net. 

 

Utav årets tre stora högtider återstår nu den sista som infaller fredagen den 5 juni kl 21.12 sv.tid. 

Torsdagen den 4 juni träffas vi kl 18.30 i ett webinar, där alla som anmält sig enligt ovan kan delta.  

Vid denna högtid som också kallas Den Goda Viljans Högtid, Den stora invokationens dag eller 

Världsböndagen kommer människor över hela jorden att hålla vaka och ljuda Den stora invokationen 

var 15:e minut som en symbolisk distribution av Ljus Kärlek och Kraft till varje del av vår planet.  

 

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 det tragiska och svåra som vi hela tiden påminns om via 

nyhetsrapportering och tidningsrubriker, samtidigt finns en annan sida av dessa energier som också 

visar sig och det är en alltmer ökande medvetenhet om att, hur vi tänker och handlar ger resultat i vår 

omvärld.  

 

Till hösten hoppas vi att återigen kunna inbjuda till våra fysiska träffar, men till dess, låt oss mötas via 

webben 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 alla. För datum se månadsmeditationer. 

 

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 är 20 kronor/person och år 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. 

 

Väl mötta 

Maylie och Sebastian  
 

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