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Kære regnskovsvenner.
Nu er høsten kommet og vi sidder her i farver af gyldne og rubinrøde løvtræer. Den ene dag er det
sommer og næste dag er det efterår. Alt træværk er malet og rede til vinter. Det er en ny tilværelse at
arbejde hjemmefra og ikke ustandselig skal afsted med fly til forskellige steder rundt om i verden.
I år har det jo handlet om portal åbningerne. Vi havde solportalen, også kaldet løveportalen, i august
måned. Det var en stærk oplevelse og dem der ikke klarede de fire portal åbninger, har jo så chancen
igen i slutningen af året, hvor portalerne lukker i en stor åndelig ceremoni. Så det skal nok blive en
kæmpe oplevelse af energier. I september måned var vi også kaldet til møde og dette handlede om helt
andre ting. Nemlig at stjernemenneskene skulle gå ind i deres egen åndelige energi krop, som de kom til
jorden med for mange millioner år siden, men med endnu højere energi.
Al uddannelse vedr. vores arbejde med at lede menneskene mod lyset er slut. Alle men fra utallige liv vi
har levet, er væk. Alt vores erfarenhed og udvikling er samlet og dette tager vi med os ind i vores egen
åndelige energikrop. Nu er vi helt os selv, uden påvirkning af alt vi har gennemlevet på jordens overflade.
Der er bare det ved det, at vores bevidsthed er vant til vores gamle kroppe og derfor må vi arbejde med
at forvandle vores gamle blueprint til vores stjerne blueprint. Dette kan jo tage tid. Så det var en meget
stærk og personlig oplevelse for os alle. Denne energi giver vi jo ud i æteren, så dem der er rede til dette,
kan modtage den.
For en ordens skyld, vil jeg lige gentage testerne før hver portåbning. Januar, den kosmiske åbning,
ingen test. Covid 19, udløste skræk og frygt blandt mennesker på jorden, dem der valgte tillid og
kærlighed, kom igennem kærligheds portalen (Kristusportalen), i påsken. Næste test, kærlighed og
respekt til alt der er skabt ( racisme), gjaldt krystal portalen i juli. Solportalen, her var testen kraft og
styrke og aldrig give op, fordi du har en chance til, i slutningen af året.
Hvad gælder regnskoven, er det et scenarie uden sidestykke. Regnskoven hugges ned som aldrig før.
Klima ændringerne gør alt sværere. Covid 19 huserer sammen med Denque og Malaria. Elson giver
aldrig op, han har plantet og planter fortsat medicin træer og frugt træer i tusindvis. Og dem vil der altid
være behov for i fremtiden. Dvs. at han for det meste opholder sig i junglen, men så kan han jo også
være med til at tage hånd om ambulance båden. Den er praktisk at have nu når folk bliver smittet med
f.eks Covid 19, så de hurtigt kan komme på hospitalet.
Tak til de givere der støttede os med pengegaver, - uden deres støtte, havde vi tabt ambulance båden.
For et par måneder siden, var der pludselig kontrol på både til og fra junglen pga Covid 19, men samtidig
havde de indført en lov, at man skulle have certifikat til føre motoriserede både og alle både skulle
registreres, - alt i alt kostede det ca. 5000 d kr.
Alle både blev konfiskeret indtil dette blev betalt. Takket være den støtte vi lige havde fået, klarede
Elson det hele. Så nu er der papir på alt. Stakkels indianere der ikke havde de muligheder. De bliver også
pint og plaget på alle måder og bliver jagtet som vildt. Hjælp behøves og nøden er stor. WRO gør hvad
de kan, med de ressourcer de får ind. Vi har nu eksisteret i 30 år, og det er mange år for en hjælpe
organisation som vores, selvom vores forening er hvilende, håber vi at kunne fortsætte mange år endnu.

I lys og kærlighed, Marina.

Indtil videre formoder vi at mødet i Jylland, Aalborg, søndag d. 22 nov. Fra 10-17, bliver til noget.
Tilmelding hos Marina eller Lis tlf. Nr. 98166052
Ligeså med juleforedraget i Unitarernes kirke i København tirsdag d. 24/11 fra kl. 19-21.30, bliver til
noget.
Hvis der skulle opstå restriktioner som umuliggør gennemførslen af disse møder, bliver det kundgjort på
WRO's Facebook side eller WRO's hjemmeside.
Intergalaktiske møder i Ställdalen
28-29-30 december fra kl. 10 mandag til efter lunch onsdag.
Tilmelding hos Marina.
Det bliver spændende om foredrag og Intergalaktisk møde hos Teosofisk forening i København d. 27-28
februar 2021, kan gennemføres.
Rejser i 2021
Nepal og Bhutan d. 15/3 til d. 31/3
Tilmelding til Kasper over alle bjerge.dk
Mongoliet ca. D. 7/7 og 16 dage frem.
Tilmelding til Kasper over alle bjerge.dk
Program for Intergalaktiske møder i 2021 og næste nyhedsbrev, kommer i januar måned.
Traditionen tro får jeg allerede nu lov til at fastslå, møder i påsken i Ställdalen d. 2-4/4, en Kristusfest.
Der bliver også møde i Pinsen d. 21-23/5 i Ställdalen, og De kosmiske lysfestdage, bliver på de originale
dage d. 20-21-22/8. Juleretreat d. 28-30/12. Alle mellemliggende møder bliver frigivet i januar.

