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Kære regnskovsvenner.
Vi kommer ud med dette nyhedsbrev på grund af en bøn fra Elson, Shirlane og deres
ven Felix. De har nemlig startet et projekt, som de kalder: " få børn til at smile".
Projektet går ud på at give et barn en julegave.
Dette projekt har Elson spurgt om vi vil støtte. Jeg svarede ham, at det kunne jeg
ikke love ham, da halvdelen af jordens børn sulter ihjel og pga. situationen på
jorden. Men jeg lovede at tænke over det.
Om natten tænkte jeg, at jeg var et skarn, - jeg indførte jo netop julen i vores
arbejdsområde derude, - netop for at få børnene til at smile. For jeg erfarede at børn
i 3 års alderen, der havde set for meget, tabte livsgnisten, dvs. at det var ligesom en
lampe der blev slukket inden i dem. Øjnene blev tomme som zombier, og de ville
ikke spise, altså de ville hjem, der hvor de kom fra. Det var umuligt at nå dem, men
at vise dem en lille nisse, som min bror havde sendt mig, tændte lampen igen inde i
dem og de begyndte at smile. Da var det at jeg introducerede julen, med juletræ,
stjerner og gaver. Alle børn i Paracuni, fik gaver og der var også en julemand. Der
var kager, boller og chokolade. Det vigtigste det var, at børnene fik noget at glæde
sig til hvert år. Jeg erfarer, at traditionen er der mange der har taget til sig. Så
selvfølgelig skulle jeg fortælle om det, så WRO's venner har mulighed for at støtte
dette. Der er meget at støtte på jorden, den ene elendighed efter den anden, med
både dyr og mennesker. Men WRO, som er en lille organisation, har gjort så meget
gennem årene og f.eks. de lærere vi har haft boende, er alle fakultets uddannede nu
og underviser i forskellige specialer. Dem der kan huske lille Janison, der var så lad
og bare ville spille og synge, er nu fakultets lærer, så der er håb for enhver, bare de
har en støtte, og det har WRO været for mange, gennem de 30 år vi har eksisteret.
Brasilien er i en håbløs situation, da maden er blevet så dyr, så folk ikke har råd til at
bo i byerne mere. Så dem der har mulighed for det, flygter ud i junglen, der kan de i
det mindste dyrke afgrøder, fiske og fange dyr. Det i sig selv, plus den enorme
nedhugning af skoven, er bestemt ikke holdbar. Alt er et spørgsmål om tid, før
junglen er brugt op. Indtil skrivende stund har Elsons projekt fået en varm
modtagelse hos folk, hvilket jeg vil meddele ham. Jeg ved, at han vil blive meget
lykkelig for det. Der er kun 4 Corona patienter i hele Maues kommune, men alle de
andre sygdomme og ulykker fortsætter jo, så ambulance projektet har de stor glæde
af. Computerne som blev sponsoreret, er til stor glæde og gavn, særlig i den tid hvor
børnene skulle studere hjemmefra. Elsons kone har taget kurser i data, så hun
hjælper med undervisningen. Den lille elev vi har boende, skal til eksamen nu,
hvilket vi håber hun består, og at hun vil læse videre. Elson arbejder for det meste i
junglen, et lille døgns tid med båd fra Maues. Her passer han sin plantage med
medicintræer og værdifulde frugttræer.
Vi havde Intergalaktisk møde den skelsættende weekend i oktober. Det forventedes
at vi havde opnået at elske, acceptere og tage ansvar for vores eget valg af liv. Da
de kørte kraftigt på med nye direktiver oppefra, går jeg ud fra at vi havde klaret
dette. Elohimmer og mestre præsenterede sig og fortalte om projekter de står for
med udviklingen af menneskeheden på jorden. Vi blev da knyttet til de forskellige
projekter hver især. De kom med forfinede lignelser om det egoistiske ego, fordi
dette egoistiske ego må vi fortsat arbejde med, mht. de energier vi skal
nedtransformere. Af det kvindelige hieraki, med moder Maria i spidsen, arbejdede vi
meget med mødre og børn, hvor Mariko tog vare på børn under 2 år. Det er jo den
feminine energi, der hersker på jorden, så der var en utrolig styrke og kraft der
omsluttede jordens menneskehed. Vi ser frem til med stor spænding, hvordan
afslutningen på året bliver og hvad vi kan forvente os i det kommende år.

WRO ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Tak for al den
støtte og tillid som gør at vi stadig kan fortsætte med vores arbejde.
I lys og kærlighed
Marina.
Rejser er udsat på ubestemt tid.
Teosofisk samfund i København.
Foredrag d. 25/2
Intergalaktisk møde d. 26/2
Jordstrålingscentret i Stockholm
Intergalaktisk møde d. 6/3
Intergalaktiske møder i Ställdalen
Påskeretreat fra d. 15/4 kl 10 til d. 17/4 efter lunch.
Pinseretreat fra d. 3/6 kl 16 til d. 5/6 efter lunch.
D. 15/7 kl 16 til 17/7 efter lunch
Kosmiske lysfestdage d. 19/8 kl 16 til d. 21/8 efter lunch.
D. 7/10 kl 16 til d. 9/10 efter lunch
Juleretreat d. 28/12 kl 16 til d. 30/12 efter lunch
Hvis nogle vil blive og fejre nytår, er man velkommen.
Tilmelding til Marina eller Ivo.

