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Kåra regnskogsvänner

Elson, som har hand om våra projekt, har mest befunnit sig i djungeln. Han har 
planterat tusentals medicinska träd, plantor och vitaminrika fruktträd. De växer 
och trivs som allt denna man gör. Hans affär i Maués är stängd för att folk inte 
får någon lön och har flytt till djungeln p.g.a. lockdown det sista året. Sjukhuset 
i Maués tar bara emot Covid-19 patienter. Därför har Elson köpt flera olika 
mediciner för akutfall som många behöver. WRO har skickat några pengar som 
bl.a. går till detta ändamål.
Vi har också en inneboende elev, en flicka som studerar när det finns möglighet 
till det.
I djungeln finns det ett Evy träd ett sådant som ni kanske minns från filmen 
Avatar. Det ligger djupt in i djungeln. Elson har besökt det sedan han var 2 år 
gammal eftersom det är en gate till den andliga världen. Senast han var där sade 
trädet till honom att mänskligheten har förbrutit sig mot naturen och att det 
kommer att få dramatiska konsekvenser för mänskligheten. Beskedet var så 
starkt att vi båda grät i telefonen.
Ambulansbåten blir bara använt till Covid-19 patienter eftersom andra inte 
mottas på sjukhuset. Befolkningen är djupt tacksam för den hjälp vi ger.

Julretreaten
Vi var 24 personer under julretreaten mellan jul och nyår här i Ställdalen. Det 
var så starkt att vi tyckte att ingenting kunde överstiga detta. Bl.a. den som 
kallade sig The One ledde oss under retreaten. Den uppenbarelsen de hade lovat 
oss till jul kom: ”I am The One only, I am the Essens of light only. My message 
for you now is: unity, unity, unity”. Och vidare budskap ljöd:”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 viktigaste för oss är att inte lämna vår egen 
stråle av ljus, för då tappar vi focus på oss själva och våra uppgifter. För att vi 
skall kunna hålla energierna i dessa tider där hela mänskligheten står inför sina 
största val och allting till synes är chaos, skall vi vara fokuserade på ordet av 
The One: Unity. Detta var den sista retreaten i det gamla universum. Det 13e 
universum har redan tagit upp det mesta av det 12e universum. De grupper som 
är i de översta frekvenserna skall manifestera detta nya universums energi som 
är helhetskärlek och en VI energi.

Påsken 2021



Det var det första retreaten i det nya universum. Vi var 11 personer under 
påskretreaten i Ställdalen. Långfredagen blev invigd i seger och kärlek med vår 
kära Kristusfamilj i dessa kristallinska, överdådiga, oöverträffade energier. Det 
är mycket svårt att beskriva då det handlade om hela vår existens. The One 
fördjupade sina ord från julen: Allt som är skapt är The One, The One är själva 
skapelsen och varje skapt individ är The One only. The Law of One är 
individuell och man kan säga att det är upp till varje enskild människa att följa 
sin egen lag (samvete). Ett fragment av en stor helhet där alla bidrar med sin 
individualitet till den stora skapelsen. Med det slutar separationen och från alla 
våra medskapningar och naturen, flora och fauna, m.m. När varje skapelse 
bidrar till helheten kan vi börja förstå Unity och denna helhetskärlek. Det vi 
bevittnade under påsken var den nya energin i det nya universum som var helt, 
helt annorlunda än vi någonsin har varit vana till. Att vänja sig vid denna energi 
är som att ta ansvar för vår eget handlade eller icke- handla såsom att vår egen 
skaparkraft alltid lyckas eftersom vi är en del av helheten. Det är bäst att inte 
tänka och bara handla utifrån hjärtat. På det viset är det också mycket lättare att 
hålla energierna i dessa tider. Allt är som det skall vara då mänskligheten står 
inför ett val som kommer att påverka deras vidare utveckling. Alla får den hjälp 
de ber om. Det som hindrar hjälpen är rädsla. Det är viktigt att behålla tilliten till 
den gudomliga planen för ljuset och kärleken vinner alltid.

Intergalaktiska möten i Ställdalen

Den 21-23 maj
Från fredag kl. 16 till söndag efter lunch.

Den 18-20 juni
Från fredag kl. 16 till söndag efter lunch.

Kosmiska ljusfestdagar
Den 20-22 augusti
Från fredag kl. 16 till söndag efter lunch.

Den 8-10 oktober
Från fredag kl.16 till söndag efter lunch.

Julretreat
Den 28-30 december
Från tisdag kl. 16 till torsdag efter lunch.
Man är välkommen att stanna över nyår.

Anmälning till Marina eller Ivo.



Resorna till Bhutan och Mongoliet är uppskjutna på obestämd tid.

Till på kärt återseende
Marina

Kära alla,
Jag hoppas att alla får ett fint nytt år och alla kan hitta en bra väg genom tiden, 
nu där mycket blir bestämt för oss och där samtidigt var och en bestämmer hur 
vi väljer att leva livet.
Vi i styrelsen har tillsammans med Marina beslutat att informera er här i 
nyhetsbrevet om livets gång i Amazonas. Nu är det inte möjligt att vi möts till 
ett årsmöte.
Vi hoppas att vi till nästa år kan hålla årsmötet som vanligt.

Räkenskaperna följer med det här nyhetsbrevet (se den danska versionen, övers.) 
och jag skriver detta brev. 
På det viset kan vi nå våra medlemmar och få information om hur situationen ser 
ut och hur donationerna har använts under 2020.

Kära hälsningar till alla å styrelsens vägnar
Anette

 


