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Kære regnskovsvenner
Situationen i Amazonas er jo en meget sørgelig agenda.
Vi hører hver dag hvor meget skov, der bliver taget hver eneste minut. Den skov der er
med til at redde planeten og menneskeheden. Ingen gør noget ved det, da Amazonas
sikkert er solgt, i hvert fald meget af den, til udenlandske kødkvægavlere. Da det stadig
er penge, der regerer på jorden, er vi i en situation, hvor vi ser for vores øjne, at livet
på planetens overflade meget snart bliver umulig at leve på.
I Maues er der ingen, der har penge eller mad, så Elsons butik har været lukket længe.
Elson arbejder for det meste ude på sit land, et døgn derfra via båd, hvor han har stor
produktion af de mest vitaminrige træer, Cobaiba og andre medicin træer. Han ser jo i
fremtiden store problemer for menneskeheden med manglende mad og medicin og
andre fornødenheder.
Ambulancebåden fungerer fint. Der er stadig stor dødelighed i Amazonas, men det har
der jo altid været. Oversvømmelserne har været voldsomme og vandstanden har været
utrolig høj. Regeringen har lagt beslag på alt afhugget træ, for at lave broer i byerne,
som var lavet om til floder. Elson er heldig at hans land ligger højt, så han fortsat kan
dyrke sine afgrøder, mm. Jeg skulle hilse fra ham, og han takker af hele sit hjerte for
hjælpen med computeren, så børnene kan have en mulighed for at studere i Maues.
Børnene i Maues er jo afhængige af en computer for at studere hjemmefra, som de jo
stadig gør. Så de er meget lykkelige.
Her i Sverige i vores område, lever vi som normalt under den såkaldte epidemi og har
gjort det hele tiden.
Løveporten d. 8/8-21, blev åbnet af dyrenes konge, og vi havde et stort arbejde med
de forskellige dyrearter, der ikke mere vil være på jorden. F.eks. er det tilladt i år her i
landet at skyde 500 bjørne, men det stemmer jo overens med hvad bjørnene sagde til
mig, ”at de ville gå mod en kugle”.
Vi havde kosmiske lysfestdage 20/21/22-8.
Da vi har forladt det gamle 12. univers med vores energier og nu befinder os i det 13.
univers, hedder det for os nu: de Universelle Lysfestdage.
Sananda bestemmer hvornår viden om det 13. univers skal kundgøres på jorden.
Vi var vidne til, fra flere Elohimmer, Engleirakiet, Kristus familien og Mestrene, at disse
dage var en introduktion i en helt ny retning i vores liv og opgaver. Det gælder nemlig
om at være på den energi frekvens, som vi hører til og ikke forlade den på nogen
måde.
Her taler jeg om, at det gælder vores opgave med menneskeheden, som skal føres op
til lyset. Vi skal sikre, at alle der vil have hjælp og ændring, kan få mulighed derfor.
Vi må sikre at ned transformere energi fra det højeste mulige sted. For at sikre dette
må vi tage ansvar over vores tanke, ord og handling, at vi ikke på nogen måde taber
vores energi.
Dvs. Fortiden er ikke eksisterende, vores erfaringer, som vi skal bruge, har vi taget
med os og de erfaringer som vi ikke behøver, er stillet til rådighed til vores kosmiske
familier. Det kræver 100% fokusering på nuet.
Fremtiden er allerede eksisterende i den åndelige verden, da vi har brugt vores fri vilje,
til at følge den guddommelige plan. Så vores fremtid, som vi selv har valgt, bliver ned
transformeret til os, når tid er. Derfor er det unødvendigt at bekymre os om, hvordan
det bliver eller lægge planer eller være bange for, hvordan det skal gå. For som vi altid
har fået at vide, er vi beskyttet af vores egen energi. Derfor er det vigtigt at vi hele
tiden er i vores egen energi. Ikke fordi det er særligt farligt for os, hvis vi falder et par
grader nedad, for vi kommer jo udefra, men der skal være et tilstrækkeligt antal, som

kan nedtransformere fra solens i det 13. univers. Der skal være tilstrækkeligt antal i
"The One Group", for at ekspansionen og udviklingen skal lykkes.
Vi lever i den mest spændende tid i hele menneskehedens eksistens, hvor hvert enkelt
får lov at tage ansvar, for sig selv og sine handlinger. Det er 10 gange lettere for
menneskeheden at deltage i en krig, hvor man får besked på, hvem der skal skyde
hvem, end at være i det, der nu foregår på jorden. Manipulation, skrækkampagner,
hjernevask, gør at menneskerne er forvirrede og mange vælger at give op, indtil de en
dag opdager, hvor de er på vej hen. Da er det, at de har brug for alt den hjælp, som
alle hjælpere kan bidrage med på alle frekvenser. Skelneevnen er alfa og omega og at
stå fast og have tillid, til sig selv. Tillid til at samarbejdet med den åndelige verden er
mere end perfekt. Vi har til oktober at integrere alt dette, da der her vil komme flere
nye retningslinier, kunne jeg forestille mig. Ingenting er afsløret.
Forsøg at skabe jeres nye blue print, jeres eget mantra og jeres egen lov. "The law of
One".
Vi står sammen i kærlighed og lys og fred i vores hjerter, som vi omfavner jorden med.
I lys og kærlighed
Marina og Co.

Rejser er udsat på ubestemt tid.
Intergalaktiske møder i Ställdalen.
8-10/10-21
Fra fredag kl 16:00 til søndag efter lunch og kaffe.
Besked om deltagelse til Marina eller Ivo.
Juleretreat.
D. 28-30/12-21
Fra tirsdag kl 16:00 til torsdag efter lunch og kaffe.
Man er velkommen til at blive og fejre nytårs aften, hvis man vil.
Besked om deltagelse til Marina eller Ivo.
Info om møder i 2022 kommer i næste nyhedsbrev.

