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Kära regnskogsvänner,
Gunilla Alfredsson har gott över.
Hon lämnar ett tomrum efter sig som vi fyller med ljus, kärlek och goda minnen.
Jag hoppas att alla har haft en fin jul och bra transformering in i de nya energierna som också betyder nya
livsgrunder, livsgrundlag, tankeformar och större interstellara energier.
De sista 2 åren har det handlat om att ta beslut och bestämma sig för vad man gör och låter bli och att använda
sin fria vilja med hänsyn till sitt hjärtas djupa önskningar. Vi får komma ihåg att vi är medskapare och, som en
forskare sade, vi kan inte skapa dimensioner men realiteter. Allt detta visar på att vi står inför en jätte global
förandring för mänskligheten. Det vill också säga att vi har möjligheter att förverkliga våra drömmar. Speciellt
de som nu redan lever i den andliga världens energier. De får nämligen en otrolig hjälp av den andliga världen
som alltid står bakom dem för att de kan realisera sina val för att förverkliga uppgiften med den gudomliga
planen för mänskligheten på jorden.
I regnskogen ser det värre ut eftersom det regnar oupphörligt. Träd, djur och grödor drunknar då vattnet stiger
och stiger. Alla är förkylda eftersom de går i blöta kläder hela tiden och för att luften är så fuktig att ingenting
kan torka. Det betyder också att de inte kan fånga fisk för att de finns på för djupt vatten. Så det är verkligen
kris på grund av klimatet som ändrar sig över hela jorden. Elson är i djungeln för att ta hand om sin plantage
som förhoppningsvis undgår det höga vattenståndet. Jag talade med hans fru Shirlane som tar möjligheten att
tacka WRO’s medlemmar för all den hjälp och stöd som befolkningen har tagit emot. Hon önskar oss allt gott
och hoppas att se oss snart. Tyvärr måste jag meddela at vi inte har planer på det inom kort.
På grund av klimatkrisen ber WRO om stöd från alla som kan, vill och känner för det. Regnskogen blir fälld som
aldrig förr eftersom presidenten vill få ut så mycket pengar som möjligt under sin ämbetsperiod. Nu gäller det
bara att överleva fram till valet i oktober och förhoppningsvis Lula blir vald och allt blir bättre.
Detta är ett landmärke för mänskligheten på jordens yta. Därför blir det ett arbetsår där vi får fokusera 100 %
på de inströmmande energier som kan ge mänskligheten på jorden en möjlighet att höja sitt medvetandenivå.
Intergalaktiska möten 2022
Stockholm
Jordstrålningscenter den 6.3Jylland
Den 20.3 kl. 10-17.
Anmälning till Lis Keis.
Ställdalen
Påskretreat den 15.4 kl. 10 till den 17.4 efter lunch.
Anmälning till Marina eller Ivo.
Pingstretreat den 3.6 kl. 16 till den 5.6 efter lunch.
Anmälning till Marina eller Ivo.
Den 15.7 kl. 16 till den 17.7 efter lunch.
Anmälning till Marina eller Ivo.
Kosmiska ljusfestdagar den 19.8 kl. 16 till den 21.8 efter lunch.

Anmälning till Marina eller Ivo.
Den 7.10 kl. 16 till den 9.10 efter lunch.
Anmälning till Marina eller Ivo.
Julretreat den 28.12 kl. 16 till den 30.12 efter lunch.
De som vill vara kvar för att fira nyår kan anmäla sig till detta.
Anmälning till Marina eller Ivo.
Resor
Med glädje kan jag meddela att vårt arbete på jorden börjar i 2023.
Mongoliet är en stor äventyrsresa med örnar, hästar och återupplevelse av våra gamla nomadliv.
Vi skall bl.a. arbeta med jordens kristallsolarplexus i Gobiöknen, Vi skall uppleva mongolernas årliga tradition
att hylla deras gamle hjälte och vägledare Djengis Khan: Nadamfestivalen. Vi upplever detta hos den lokala
befolkningen. Denna leder oss till en äventyrlig samexistens med natur, djur, människor och den andliga
världen. Resan är planerat från början av juli och 3 veckor framåt.
Vi har mycket mer arbete att göra i den centrala delen av Balkan och ger oss iväg ca den 1-12september 2023.
Denna resa är en upplevelse av kultur och vackra naturupplevelser. Det finns möjligheter till att bada när vi
skall bo vid den vackra Ohridsjö i 3 dagar. Ett nära samarbete med den andliga världen är en en stor upplevelse
i sig och vi lovar att det också blir en stor kulinarisk resa.
Båda resor blir arrangerade av Kasper@overallebjerge.dk. Anmälning till Kasper eller Marina. Programmen
läggs ut på WRO’s hemsida och Facebook sida under sommarens lopp.
Till kärt och äventyrligt återseende
Marina

