Her følger et ekstraordinært Nyhedsbrev fra Marina samt referat af
generalforsamlingen den 11. Marts
Kære regnskovsvenner
Jeg sidder her i skrivende stund i haven, under mit store Idrasil
(mannatræ). Pga klima forandringerne er det det eneste sted, vi kan
sidde og arbejde pga. varmen. Det et jo vidunderligt med denne
tropevarme. Jeg nyder varmen meget og alle bader, vandet er 17' 18' varmt, hvilket er 20' for lidt til mig.
Globalt set har alle mennesker været igennem testen/prøven,
kaldet Corona virus, inden Langfredag.
Alle dem der valgte kærligheden og tilliden, kom igennem
kærlighedsporten (Kristusporten). Så vidt jeg ved, valgte ca.
halvdelen af menneskene på jorden kærligheden. Det var bl.a. en af
de prøver den globale Corona virus havde som opgave. Den bliver
brugt til mange andre ting, bl.a. til at menneskene skal udvikle
deres skelneevne, i stedet for at lytte til massemedierne, hvor
meningerne er som vinden blæser. Det er ligesom da jeg boede i
Amazonas, hvor vi havde et ordsprog der hed: der er 117 meninger
og sandheden får vi aldrig at vide. De mennesker der er kommet
igennem kærlighedsporten, er i øjeblikket igennem en anden prøve
som også er global, den kan vi med et ord kalde: racisme.
De mennesker der klarer den prøve som vil sige: kærlighed og
respekt til alt der er skabt, kommer igennem krystalportalen i juli
måned, som vi skal manifestere her på stedet d. 3-4-5 juli. Alle er
velkomne til at deltage på distance, til denne store event. Når
menneskene har klaret krystalporten, kommer de ud for endnu en
prøve, inden de kommer igennem solporten (løveporten). Dette
manifesteres herfra ved de kosmiske lysfestdage d. 21-22-23
august. Denne test ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, hvad
kommer til at handle om, men jeg får vist pt. at det drejer sig om
bl.a. styrke og udholdenhed og aldrig at give op, for man får altid en
chance til. Denne chance varer til slutningen af året, hvor syntesen
af portalåbningerne kommer til at vise sig, ved en stor åbenbaring
og ved indgangen til den nye sol i det trettende univers.

Dette bliver begyndelsen til et nyt kapitel i vores liv, som bliver så
varieret, så man ikke skulle tro at vi bor på samme planet. Men en
ting kan vi være sikre på, nemlig at vi altid kommer til at være på
det sted, vi skal være, på rette tidspunkt.
Jeg ønsker Jer alle god kampånd og en dejlig sommer.
Amazonas
Alle der bor i byerne, som har familie i junglen, flygter/ eller er
flygtet derud, for deres eneste mulighed for at overleve, er at
komme væk, da alt er lukket ned i småbyerne. Så længe der er fisk
i vandet og dyr i træerne, så kan de klare sig i junglen. Dyrene på
jorden er nok spist allerede. I vores Paracuni er vandet oprindeligt
kildevand, så der har folk også rent vand at drikke, altså udenfor de
beboede områder. Alle flodarmene er strengt lukkede, men de
stammer der bor ud til store floder, er nu i farezonen, for dem kan
man ikke lukke af. De har ikke en chance, så vi kan ikke udelukke
katastrofer. Det er ikke første gang, at indianerstammer er udsat for
udryddelse, siden den hvide mand kom ind på deres territorium, har
der været ødelæggelse og udryddelse. WRO prøver at hjælpe med
de midler vi får og hermed vil vi takke denne svenske dame (navnet
kendes af WRO) som har doneret 20.000 Sv kr. Vi er dybt
taknemmelige for at kunne hjælpe med disse penge, så indianerne i
Paracuni, har mulighed for, med vores ambulancebåd at få hjælp
med slangebid m.m. Elson kan med ambulancebåden, komme
igennem ved afspærringerne, hvis det behøves. Han er i junglen pt.
med sin familie. Jeg har ikke forbindelse med Elson i øjeblikket, da
der ikke er forbindelse i junglen, Men sidst da jeg talte med ham,
trivedes de mange tusinde medicinske træer, han har plantet på
familiens land. På dette land har han jo også det kæmpe store
Evitræ, som er en Gate til Avarerne, dragefolket. Dette træ har han
kommunikeret med, siden han var lille og overnattet på de store
rødder, som er 5-8 meter høje, - de ligner mure. Når vi er ved træet
har vi altid kommunikation med disse Avarere også kaldet Hathor
folket i Ægypten. Jeg ved ikke om jeg nogensinde mere bliver kaldt
til Amazonas regnskov alene eller med en gruppe.
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På eventyrligt gensyn
Marina
Rejser
På grund af verdenssituationen er alle rejser i 2020, flyttet til 2021.
Hvor mange flere er rede til det nye univers DNA i Bhutan og
mange flere kan spare sammen til Moderjords krystallinske solar
plexus fødsel i Gobi ørkenen i Mongoliet i begyndelsen af juli næste
år. Kasper (over alle bjerge) kommer ud med det endelige program
senere.
Rejser: 2021Nepal og Bhutan, ca. 1 marts og 14 dage frem. De
nye flyreservationer, frigives snart af Kasper.
Mongoliet, ca. 7 juli, mere om denne rejse i Kaspers nye program.
Dette er hvad jeg ved p.t. Men I har en stor Iran rejse, som handler
om bl.a. aktivering af kraftpunkter og hellige steder i det gamle
Mesopotanske kontinent.
Intergalaktiske møder i Sylling den 9 august kl. 11-17. Tilmelding til
Marina eller bare mød op.
Intergalaktiske møder i Ställdalen i 2020: den 21-22-23 august, fra
fredag kl. 16 til søndag efter lunch.
Kosmiske lysfestdage: den 4-5-6 september, fra fredag kl. 16 til
søndag efter efter lunch. Den 9-10-11 oktober, fra fredag kl. 16 til
søndag efter lunch.Tilmelding til Marina eller Ivo til samtlige møder i
Ställdalen.
Kosmisk familie møde under galaktisk ledelse hos Lis i Jylland den
22. november kl. 10-17.Tilmelding til Lis eller Marina.
Foredrag i Unitarernes kirke den 24 november kl. 19. På grund af
Corona virussen har det ikke været muligt at få bekræfte datoen,
men kommer i næste nyhedsbrev.
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Det store Juleretreat i Ställdalen den 28-12 kl. 10 til d. 30-12 efter
lunch. Man er velkommen til at blive og deltage i
nytårsfesten.Tilmelding til Marina eller Ivo.
Da mange har spurgt om mit besøg hos Teosoferne, kan jeg
meddele at foredraget er fredag D. 26 februar og Intergalaktisk d.
27 februar. Tilmelding tlf. 24 41 94 44.
Referat af WRO generalforsamling 11. marts 2020
Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens
beretning 4) Godkendelse af regnskabet 5) Behandling af indkomne
forslag 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 7) Valg
af revisorer 8) Eventuelt.
1) Valg af dirigent: Ileana Schrøder blev valgt
2) Valg af referent: Ileana Schrøder blev valgt
3) Formandens beretning
I begyndelsen af 2019 blev der ikke udbetalt lønninger til lærerne.
Det betød at Elson tog til junglen for at tappe Cobaiba for at have
en indkomst, og han bad WRO om støtte til at klare situationen.
Senere på året ændrede situationen sig og der blev igen udbetalt
løn til lærerne, og Elson fik igen kunder i butikken. Elson og
familien kom på ret køl igen, og lærerne kunne igen forsørge deres
familier. I løbet af 2019 fik 2-3 lærere kost og logi hos Elson, men
de læste på fakultetet. Vores fondsprojekt, bl.a. en modergruppe i
Manaus har købt en ovn, og de enlige kvinder fra regnskoven bager
brød, som de sælger på gadehjørner rundt omkring i byen. På den
måde kan de forsørge sig selv og deres børn.
I efteråret 2019 indkaldte foreningen til ekstraordinær
generalforsamling, fordi foreningen ikke længere kunne klare sine
forpligtelser. Vi havde ikke råd til at bibeholde vores svenske og
norske konti, og vi havde ikke penge til projekterne. Forsamlingen

4

diskuterede situationen, og man besluttede at foreningen blev en
hvilende organisation, som i det omfang der kommer penge ind,
sender pengene til benzin til ambulancebåden, og til kost og logi til
de lærere som videreuddanner sig i deres fritid. Mario, som har
taget hånd om foreningens land, har fået sin sidste løn fra WRO, da
foreningen ikke længere kan udbetale løn.
Foreningens nuværende opgaver er at sende penge til benzin til
ambulancen, donere kost og logi til de studerende lærere samt yde
støtte i det omfang det er os økonomisk muligt.
Newsletter sendes ikke længere ud hverken med post eller på email, men kan læses på foreningens hjemmeside og på Facebook.
Medlemskab og donationer kan indbetales på vores konto i Dansk
Nordea reg.: 2104, konto 8473957680 som er nu foreningens
eneste konto, da den svenske og norske konto er lukkede idet de
kostede foreningen 850 kr. i administration pr. Måned. Da der
stadig er mennesker som kan bruge en håndsrækning, modtager
foreningen gerne med tak donationer.
4) Godkendelse af regnskabet. Regnskabet blev gennemgået og
godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag til
behandling.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle de nuværende
bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg og blev valgt.
7) Valg af revisor.
Revisorerne Karen Nikolaisen og Annemarie Blumensaat modtog
genvalg og blev valgt.
8) Eventuelt
Marina munk fortalte om den aktuelle situation.
Referent:Ileana Schrøder
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