WRO Nyhetsbrev nr 3, november 2021
Kära regnskogsvänner,
Vi kommer med detta nyhetsbrev p.g.a. en bön från Elson, Shirlane och deras
vän Felix. De har börjat ett projekt som de kallar: ”Få barn till att le”.
Projektet går ut på att ge ett barn en julklapp. Elson har frågat om vi vill stödja
detta projekt. Jag svarade honom att jag inte kunde lova honom det eftersom
hälften av jordens barn svälter ihjäl och på grund av situationen på jorden, men
jag lovade att tänka över det. På natten tänkte jag att det var ju jag som införde
julen i vårt område därute, just för att få barnen till att le. Det var för att jag
hade upplevt att barn i 3-års åldern som hade sett för mycket tappade
livsgnistan, d.v.s. att det var som om lampan inom dem blev släkt. Ögonen blev
tomma som hos zombier och de ville inte äta. Det ville alltså hem där de kom
ifrån. Det var omöjligt att nå dem, men att visa dem en liten tomte som min
bror hade skickat till mig tände lampan inom dem igen och de började le. Då
introducerade jag julen med julgran, stjärnor och klappar. Alla barn i Paraconi
fick julklappar av en jultomte. Det fanns kakor, bullar och choklad. Det
viktigaste var att barnen fick något att glädje sig åt varje år. Jag upplever att
många därute har tagit till sig denna tradition. Så självklart skulle jag berätta
om det så att WRO’s vänner har möjlighet att stödja detta. Det finns mycket
det går att stödja på jorden där det finns det ena eländet efter det andra hos
både djur och människor. WRO som är en liten organisation har gjort så mycket
genom åren, t.ex. är alla de lärare vi har haft boende som har gått
fakultetetsutbildeningen och nu undervisar i olika specialämnen.
De som kan komma ihåg lille Janison som var så lat och bara ville spela och
sjunga är nu fakultetslärare. Så det finns hopp för var och en, bara det får stöd
och det har WRO varit för många genom vår 30-åriga existens.
Brasilien befinner sig i en hopplös situation. Maten har blivit så dyr och folk har
inte råd att bo i städerna längre. Så de som har möjligheten för det flyr ut i
djungeln där de åtminståne kan odla grödor, fiska och jaga. Det i sig och den
enorma nedhuggningen av skogen är bestämt inte hållbart. Det är bara en fråga
om tid tills djungeln är förbrukad. Just nu har Elsons projekt fått ett varmt
mottagande hos folk, vilket jag skall meddela honom. Jag vet att han blir
mycket lycklig för det.
Det finns bara 4 corona-patienter i hela Maués kommun men alla de andra
sjukdomar och olyckor fortsätter som vanligt så de har mycket glädje av
ambulansprojektet. Datorerna som blev donerade är till stor glädje och gagn,
speciellt i den tid när barnen skulle studera hemifrån. Elsons fru Shirlane har

tagit datorkurser så hon hjälper med undervisningen. Den lilla eleven vi har
skall ta examen nu. Vi hoppas att hon klarar det och att hon vill läsa vidare.
Elson arbetar för det mesta i djungeln, ett litet dygn med båt från Maués där
han tar hand om sin plantage med medicinträd och värdefulla fruktträd.
Vi har haft ett Intergalaktiskt riktingsgivande möte i oktober. Det förväntades
av oss att vi hade uppnått att älska, acceptera och ta ansvar för vårt eget
livsval. Då de tryckte kraftigt på de nya direktiven uppifrån och jag utgår ifrån
att vi har klarat detta. Elohimen och mästrarna presenterade sig och berättade
om de projekt de står för, utvecklingen av mänskligheten på jorden. Var och en
av oss blev då knyten till de olika projekten. De kom med förfinade liknelser om
det egoistiska egot för att vi fortsatt skall arbeta med det med hänsyn till de
energier vi skall transformera. Med den kvinnliga hierarki med Moder Maria i
spetsen arbetade vi mycket med mödrar och barn där Mariko tog hand om
barnen under 2 år. Det är ju den feminina energi som härskar på jorden så det
var en otrolig styrka och kraft som omslutade jordens mänsklighet. Vi ser med
stor spänning fram emot hur avslutningen på året skall bli och vad vi kan
förvänta oss i det kommande år.
Vi önskar er alla en riktigt glad jul och ett lyckobringande nytt år. Tack för allt
stöd och tillit som gör att vi kan fortsätta med vårt arbete.
I ljus och kärlek
Marina.
Resor är uppskjutna på obestämd tid.
Program 2022
Teosofisk samfund i Köpenhamn:
Föredreag Fredag den 25.2.
Intergalaktiskt möte den 26.2.
Jordstrålningscentrum i Stockholm:
Intergalaktiskt möte den 6.3.

Intergalaktiska möten i Ställdalen:
Påskretreat den 15.4 kl. 10 till den 17.4 efter lunch.
Pingstretraet den 3.6 kl. 16 till den 5.6 efter lunch.
Den 15.7 kl. 16 till den 17.7 efter lunch.
Kosmiska ljusfestdagar den 19.8 kl. 16 till den 21.8 efter lunch.
Den 7.10 kl. 16 till den 9.10 efter lunch.
Julretraet den 28.12 kl. 16 till den 30.12 efter lunch. Den som vill stanna och
fira nyår är välkommen.
Anmälning till Marina eller Ivo.

