
Newsletter nr 1. 2021

Kære regnskovsvenner.

Jeg håber at alle har haft en god jul og et godt nytår.

Amazonas
Det står jo meget dårligt til i Amazonas pga pandemien. 
Der er mange der bliver smittet og dør. Dem der har mulighed for det, er flygtet ud i junglen, 
hvor de har større mulighed for at få mad og junglemedicin, da alt alligevel er lukket ned i 
byerne. Man kan sige at børnene har tabt et års undervisning, da der ikke er noget internet i 
junglen. 
Elson der passer vores projekter, har opholdt sig i junglen det meste af tiden, han har plantet 
tusindvis af medicin træer og planter og vitaminrige frugttræer. De vokser og trives, som alt 
hvad den mand gør. Hans butik i Maues er lukket ned, pga folk ingen løn får og mange er 
flygtet ud i junglen og pga lockdown det sidste år. 
Hospitalet i Maues modtager kun Covid 19 patienter. Derfor har Elson købt noget forskelligt 
akut medicin, som mange behøver. WRO har sendt nogle penge ud, som bl.a er gået til dette 
formål. Vi har også en elev boende, en pige, som studerer når der er mulighed for det. I 
junglen er der et Evy træ, som I måske husker fra Avatar. Det ligger dybt inde i junglen. Det 
har Elson besøgt siden han var 2 år gammel, da det er en gate til den åndelige verden. Sidst 
han besøgte det, sagde træet til ham, at menneskeheden har forbrudt sig mod naturen og det 
vil få dramatiske konsekvenser for menneskeheden. Den besked var så stærk at vi begge græd
i telefonen. Ambulancebåden bliver kun brugt til Covid 19 patienter, da andre jo ikke modtages
på hospitalet. Befolkningen er dybt taknemmelige for den hjælp vi yder.

Juleretreat i Ställdalen
Vi var 24 mennesker til juleretreatet her i Ställdalen mellem jul og nytår. Det var så stærkt at 
vi mente at ingenting kunne overstige dette. Det der kaldes The One, ledte os bl.a under 
retreatet. Den åbenbaring de havde lovet til jul, kom: "I am The One only,  I am the Essens of 
light only. My message for you now: is unity, unity, unity. Den videre lære til os, lød: You are 
the one only, you are the Essens of light only, stay in the energy, where you belong, create 
unity, love and peace. Det vigtigste for os er at Ikke at forlade vores egen stråle af lys, for så 
taber vi fokus på os selv og vores opgaver. For at vi skal kunne holde energien, i disse tider, 
hvor hele menneskeheden står overfor sine største valg og alt synes til at være kaos, må vi 
være fokuserede på The Ones ord: Unity. 
Dette var det sidste retreat i det gamle univers, da det 13' univers allerede har opslugt det 
meste af det 12' univers. De grupper der er i de øverste frekvenser må manifestere dette nye 
univers's energi, som er helheds kærlighed og en VI energi.

Påsken 2021. 
Det var det første retreat i det nye univers. Vi var 11 mennesker til Påskeretreatet her i 
Ställdalen. Langfredag er indviget i sejr og kærlighed, med vores Kristus familie, i disse 
krystallinske, overdådige, uovertrufne energier. Det er meget svært at beskrive, da det drejede
sig om hele vores eksistens. The One uddybede sine ord fra jul, alt skabelse er The One, The 
One er selve skabelsen og hvert skabt individ, er The One and only. The law of One er 
individuel og man kan sige at det er op til hvert enkelt menneske at følge sin egen lov 
( samvittighed). Et fraktment af en stor helhed, hvor alle bidrager med sin individualitet, til 
den store skabelse. Derved ophører separationen fra alle vores medskabninger og natur og 
fauna mm. Når hver skabelse bidrager til helheden, kan vi begynde at forstå unity og denne 
helheds kærlighed. Det vi var vidne til i påsken, var den nye energi det nye univers, som var 
helt , helt anderledes end vi nogensinde har været vant til. At vænne sig til den energi, er at 
tage ansvar for vores egen gøren og laden, ligesom at være vores egen skaberkraft, hvor 
alting lykkes, da vi er en del af helheden. Det er bedst ikke at tænke og bare handle ud fra 
hjertet, på den måde er det også meget lettere at holde energien i disse tider. Alt er som det 
skal være, da hele menneskeheden står overfor et valg, som vil påvirke deres videre udvikling.
Alle får den hjælp de beder om, det der kan hindre hjælpen, er rædsel. Det er vigtigt at bevare
tilliden til den guddommelige plan, for lyset og kærligheden vinder altid.



Intergalaktiske møder i Ställdalen.

D. 21-22-23/5.
Fra fredag kl. 16 til søndag efter lunch.

D. 18-19-20/6
Fra fredag kl 16 til søndag efter lunch

Kosmiske lysfestdage
D. 20-21-22/8
Fra fredag kl 16 til søndag efter lunch

D. 8-9-10/10
Fra fredag kl 16 til søndag efter lunch

Juleretreat
D. 28-29-30/12
Fra tirsdag kl. 16 til torsdag efter lunch.
Man er velkommen til at blive over nytåret.

Tilmeldinger til Marina eller Ivo.

Rejserne til Bhutan og Mongoliet er udsat på ubestemt tid.

På kærligt gensyn
Marina


